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 ـدـو قديم وجديـــــال ما هـن األعمـاب مـذا الكتـفي  ه

 ن، ونرجــــوـا الدآتور حســها ألستاذنـــرأينا أن نهدي

 وهـه ونحـدم علم العربية  صرفـو أن نخـهدًفا سامًيا ه

 ــــــق الســرورنا إن تحقـــــوهــذا ما سيبعث في أنفس

ل طريــــــفـاء ومتعه بكـــدامت أيامه بالصحة والهن
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F٦E،א٣W٣٤٨ J٣٤٩K 



אWאאאא ٢٧

א؛א،א،א
א،؛אאאא

א،?F١EK 
?WWWאאא؛א،א

،א؛،؛א
?F٢EK 

٣L٤ JجWא 
אאאFEF٣E،?WWK،

אאא؛אאאא?F٤EK 
א?WW،،K

؛אא?F٥EKא?WFW،،
EאKFWEאא؛אא

אאאא،?F٦EK 

                                                           
F١E،א٣W٣٥٠K 
F٢E،א٣W٣٥١K 
F٣EאFEאא،אאWאWFEאאK
F،٤אW٣٩٨KEא?WWא؛אאאא

،אאאKאF?،אW،٦W٢٢٧٥Eא
א،Wאאא،אאFE،אא،،א١٩٩٧K٢٧٣ J

٣٠٩KאאWFEא،אW؛F،אW،٦W٢٢٧٥E
אFEאK 

F٤E،א٤W٣٩٨K 
F٥Eא،٤W٣٩٣K 
F٦E،٢אW١٧٠K 



אא ٢٨
 

                                                          

٣L٤ JWאא 
אא؛FEא?W

אאאאאאא،?F١EK 
٣L٥ Jא 

א؛אKאא
א،אא?W

אWא،W،W،WKאאW
אאא،F٢Eא،א

א؛،א?F٣EK 
אאאא،אא?W

אW؛א،،Wא،
אWK?F٤EK 
٣L٦ Jאא 

אאא،?Wא
א،אאאא،א،

 
F١Eא،אא،אאWאF١א،L

،١٩٨٥אEK١W٣٧٥KאאאK 
F٢EאאK 
F٣E،א٣W٣٤٣K 
F٤E،א٣W٣٤٣K 



אWאאאא ٢٩

אאא،F١EKאא
א?F٢EK 

٣L٧ Jאא 
?W؛KK

א،א،
אאאאא،אאא،

א،Kאאא،אא
א،אאאאאאK،אא

אאא،?F٣EK 
אאאא

אא؛אאאאא
א،אא،אא

אאאאK 
٣L٨ Jאא 

FEFEF٤EKא?WאW 

                                                           
F١EאאאאאאF?WEא،אאFWE

Wא؛א،אWאאא،
،אאא،א،אWאאא،א

אאאאאא،א،אFEK?אW،א
،אאWאF١א،אL،١٩٨٥EK١W١٥٥K 

F٢E،א٤W٤٨٣K 
F٣E،א٤W٤٨١ J٤٨٢K 
F٤Eא،א،אWFאאL،١٩٧٨אEK١١١K 



אא ٣٠
 

                                                          

אאא 
Wא،KאW 

א 
W?F١EK 
٣L٩ Jאא 

FאEFאEאאאא،?W،אא
א?F٢EKאאFWEFEF٣EK 
٣L١٠ Jאא 

אאא?Wאאאא
،אאW،،،Kאאא

،אא،،א
אKאאאא

?F٤EKאאא?WאKא?F٥EK 
אאא

KאWא،

 
F١E،אא٢W٤٤٢ J٤٤٣K 
F٢E،אא،אא٦٧K 
F٣Eאא،אWאF١א،L،א١٩٨٥EK٢٥١K 
F٤E،אא،אאאWאאFאא

אL،١٩٨٢אEK٢W١٨١K 
F٥E،א،אWאF٣،אא،١٩٧٠EK

١٧٨K 



אWאאאא ٣١

WאF١EKW
אF٢EKF٣EK 

٣L١١ Jאא 
אא؛،?WW،

אאא،Kאאא
אאא،אאאאאא،אאא

،?F٤EK 
אא?Wא

،אא،אא،
א?F٥EKאא،אאא

אF٦EK 
אאאא?WW،،

אא،אאאא،،א
،א،Kאא؛

?F٧EK 

                                                           
F١Eאא،אF٢אאאא،L،١٩٨١EW،١١٥K 
F٢Eאאאאאא،אאF٢א،L،١٩٧٢אEK 
F٣EKWKK 
F٤E،א٤W٣٩٣K 
F٥E،א٤W٣٩٣K 
F٦E،אא،٢٢٩ J٢٣٠K 
F٧E،א٤W٤٢٤K 



אא ٣٢
 

                                                          

אאF١EW،W،
،W،،W،א،W،

،W،،א،WKא
?Wאאאא

א?F٢E،Kא?Wאא
אאאאאאא

א?F٣E،W،W،א،WאK 
FEFE،?Wאאא

אWאWK،א،אW
?F٤EKאF٥EK 

א،אא?W
אאאKאאWאא،،W

?F٦EKא؛W،،אאאאאא؛،א
אאאאאF٧EK 
 

F١Eאאא،אאאF٢אא،Lא،ه١٣٢٣E
٣٦٤ J٣٦٥K 

F٢Eאא،אFאאאLאE١٠W٢٦K 
F٣E،א،א١٠W٢٦K 
F٤E،אאא،WאF١א،

אL،١٩٨٤אEK١W١٢١K 
F٥Eא،אאאWFאLאE١٣١K 
F٦E،א٤W٢٣٩K 
F٧E،א٢W٣٢ J٣٣K 



אWאאאא ٣٣

אאאאאF١EKא?Wאא
FאEאאאא،אW 

א 
אאא?F٢EK 

אאFEא،?W،א
،אW 

א?F٣EK 
א،אאאאKאא

FEFWE،אא،
FWE،אאאFEFEF٤EK

אWF٥E،?אWאא
אא?F٦EK 

אאאאאאאאא
،FאDissimilation?Eא

אאאא?F٧EK

                                                           
F١E،א،א٣٦٤K 
F٢E،א١٠W٢٦ J٢٧K 
F٣E،א،אאאWאFאLאאE

١W١١٥K 
F٤E،א٢W١٧٥K 
F٥E،א،א٣٦٤K 
F٦E،א١W٢٦K 
F٧Eאאא،אF٥א،L،١٩٧٥אEK٢١٠K 



אא ٣٤
 

                                                          

אאאאאאא
אאאא

אאאאאF،،،Eאא،F١EKא
אאאאאא

אאאאאאא،F٢EK
א،אאאא

א،א،א،אאאF٣EK 
אא J J،א

؛אאאא؛
א،אא،K

אא،אא
אאאF٤EK 

אאאאאK
،אאא؛אאא

W،،K 
٤ Jא 

 
F١E،אאא٢١١K 
F٢E،אאא٢١١K 
F٣E،אאא٢١٢_٢١١K 
F٤Eאא،אFאאL،א١٩٧٨EK١١٧K 



אWאאאא ٣٥

א،אאאא
א،אא؛אאא

،אאאK 
٤L١ Jא 

אאFKE?Wא
אאFEFEאא

،א؛אאאאא
Kאא،אאא

?F١EKאאאאFEFE؛
אאאF٢EK 

אאאW 
FאHEFאאEØ =FאE 

אאאא
FW،،KEאא 

אאF،،E،W؛،،
אWאאאF،א،א

                                                           
F١E،א٤W٢٧٩K 
F٢E،א٤W٢٧٩K 



אא ٣٦
 

                                                          

אEF١EKאאF٣L١ JEאאKא
אאאWא،،WK 

אא
،FWאE،?W

אא،?F٢EK
،אאאFאKEא

FWא?KE،
אאא?F٣EK 

אאאא
﴿﴾z٦ JאxאFWEF٤Eא،?Wא

FEאאא،?F٥EK 
٤L٢Wא 

 
F١Eא،אאאא

אאאKאאאKאWאא،אאאאא
אאFאאאL،١٩٨٢אEK١،١١٧K 

F٢E،א٣W٥٥٠K 
F٣E،א٣W٥٥٠K 

F٤Eא}{אא،א}{KאWא
،אאא،WאFאL،١٩٧٩EK٨٦K،אא

אKאWאא،אאאF٣אא،L،א
١٩٦٦EK١W١٨٥K 

F٥Eא،א،אאאאאWאא،א
אFאאאL،١٩٨٦אEK١W٥٠K 



אWאאאא ٣٧

٤L٢ JWא 
אא،אא

?Wאאאאא
א?F١EK?Wאאאאא

،אWא،א؛אK
،א،אא،א

،אאא،א?F٢EK 
אא،א،א

אאאאאK?WאאW
﴿﴾z٨٠ JאxW﴿﴾z٥٤ Jאx،؛אא

אאא?F٣EKא?W،אאאא
FWE،א؛א

؛אאאא?F٤EK 
٤L٢ JWא 

א،א?Wאאא
،אאאאFW،Eא،W 

א– J 

                                                           
F١E،א٣W٥١٩K 
F٢E،א٣W٥١٩K 
F٣E،א٣W٥١٩ J٥٢٠K 
F٤E،א٢W٣٣٨K 



אא ٣٨
 

                                                          

FWEא،?F١EKא
W 

אאא 
WF٢EKא?W،אאFWE،

אFEאאא،אא؛
אאאF٣Eא،א،

؛،אאאאא،אא
אאאKFE؛אאא

אא?F٤EK 
אFE?WWאW

؟،،،،אא
אא،אא،א

א?F٥EK 
٤L٢ JWFאE 

 
F١E،א٢W٣٣٧K 
F٢E،א٣W٥٢٠K 
F٣Eאאאאאאא

אאK 
F٤E،א٢W٣٣٨K 
F٥E،א٢W٣٦٩K 



אWאאאא ٣٩

א?WאWאאאא?F١EKאW
?אאאאK،אאאא

،א،،אאF،EFEW
FEW،FEW،FEWא،Wא?F٢EK 

٤L٣WFאE 
FאE،?W،א

אאא?F٣EK 
٤L٤Wאא 
٤L٤ JWאא 

F،Eאא،א
א،אא،אKא

؛א،א؛אא
א،،אאאFKEא

אאF٤EK 
אאאא

אK 

                                                           
F١Eא،אא،אF١א،LאE٤٤K 
F٢E،אא،אאWאF١א،אL،

١٩٧٣EK٤٢٥K 
F٣E،א٤W٤٨٤K 
F٤E،א٣W٢٩٠K 



אא ٤٠
 

                                                          

אאאא،אא
אK؛אאאאא–

אא JאאאאKאW﴿إ
F١E﴾z١٥ Jאx،﴿F٢Eא﴾z٢٥ Jאx،﴿

אא﴾z٣٣ Jאאx،﴿א﴾z١٢ Jאאx،﴿
﴾z٦٥ Jאאx،﴿אF٣E﴾z٤ Jאx،﴿

F٤Eא﴾z٨ Jאx،﴿﴾z٣٨ Jאx،﴿
﴾z١٨ Jאx﴿﴾z٦ Jx،﴿F٥E﴾z١٠ Jx،

﴿אF٦E﴾z١٤ JאKx 
אאאא،א

אאF٧EK 

 
F١Eא﴿﴾،א﴿﴾אKאW،אא،٢אW٢٠٤K 
F٢Eאא﴿﴾אאאKאW،א

،א١٣אW٢٣K 
F٣E﴿א﴾،א﴿א﴾אKאW

אא،FאאLאאL،ه١٣٢٩אE٨W٢٩١K 
F٤Eא﴿﴾א﴿﴾KאW،אא،٨W٢٩٩K 
F٥Eא﴿﴾،א﴿﴾KאW،אא،٨W٤٢٨K 
F٦Eאא﴿﴾،א﴿﴾KאW،אא

،אWאFאאאL،١٩٧٢אEK٣W٢٧٢KאWא
אאאא،F١א،L،١٩٨٥אEK٨W١٧٢ J١٧٣K 

F٧E،١٥٥ J١٥٧K 



אWאאאא ٤١

FאWE،א،
?WאW،،،

אאאWK؛אאK
א،אאא?F١EK 

אאFEFEF٢EKא?Wא
،אאW?F٣EK 

אF٤EKאאא
אאW﴿F٥Eא﴾z٧٧ J

אx،،אF٦EK 
٤L٤ JWאא 

،אא؛אא?א
W﴿א﴾F٧Ez٢٥ Jאx،K

אWאWאאא،א
אאא،אא؛W

                                                           
F١E،א٤W٤٨٣K 
F٢E،א٣W٢٩٣K 
F٣E،א٣W٢٩٣K 
F٤E،אא،٥٥٢ J٥٥٣K 
F٥Eא﴿﴾،﴿﴾אאאKאW،אא،١١אW

٣٢K 
F٦E،١٥٥K 
F٧E﴿א﴾אא،אא﴿﴾א،
﴿﴾אאKאW،א٦אW٤٩٤K 



אא ٤٢
 

                                                          

،،Wא،،W﴿F١E
א﴾z٨٨ Jאxא،Wאא،?F٢EK

אFEFאEאא،א
אאאאאאא

אF،،Eא،
א،אאאא

א،אFWEא
אאאF٣EK 

٤L٥ JאאW 
،אאאא

K،אאאאאא
W،،،KW،،،F٤EK 

٤L٦ Jא 
٤L٦ JWאFE، 

?WWאא،
א،א?F١EKאאאא

 
F١Eא﴿﴾אאא،﴿﴾KאW

،אאאא،אWF١אא،L،١٩٧٢אEK
٣٣٠K 

F٢E،א،א٢W١٢٠ J١٢١K 
F٣Eאא،אאFאאאLאE٢W٤٠١K 
F٤E،א٤W١٩١ J١٩٢K 



אWאאאא ٤٣

אאאא،
אFאE:FE،FE،FEF٢EKאא

אFEאKאא
،אאא؛אאא

אאאאK 
א،אאא

אאאK?W،W،
،،،א،אא،

א?F٣EK 
٤L٦ JWאא 

אאאא
אאא؛אא؛K 

אאא?Wא،،،
אאאאאאאא

אאאאאאאאאא،אא
אאא؛אא،א،א
،אאאאאא

אאKאאאא
،،،KאK

                                                                                                                                                                                     
F١E،א٤W٣٦٦K 
F٢E،אא،٥٥٦K 
F٣E،א٣W٣٧١K 



אא ٤٤
 

א،אאא؛Kאא
אKאאאאאאא?F١EK 

אאאאאא
،?WWא

אKאא،?F٢EK 
٤L٦ JWאא 

אאFEא،FEW؛
אא؛אאF٣EKאאW 

 JFEzאאאאx JFE

                                                          

 
–FE 

א?Wא
?F٤EKא?WW،

אW،אאאאאאא،
؛،אאאאא،א،

،אאא،א،אK

 
F١E،א٣W٣٧٠ J٣٧١K 
F٢E،א٣W٣٤٦K 
F٣E،א٢W٨٧K 
F٤E،אאא،אאWF١אא،L،א

١٩٦٧EK٣٠٧K 



אWאאאא ٤٥

אWא،א،א،،
?F١EK 

٤L٦ JWאאא 
אFEFWE

W،FEאWאאא؛א
א،אK?Wאאא

אאא،אא
؛אW؛אאאא?F٢EK

?WאאאאW
FKE،אאWאאא?F٣EK 

٤L٦ JهWאא 
א?Wאאא

؛אאא?F٤EK 
FEFEא،?WFאEא

FE،א،FEKF٥EW﴿
﴾z٧٨ Jאxא،אא،،?F٦EK 

                                                           
F١E،אאא،אWF١،אL،א١٩٨٤EK٤W١٤٧K 
F٢Eאאא،F٢אא،L،١٩٦٨אEK٤W٥٦٨K 
F٣E،אאא٤W٥٧٢K 
F٤E،א٤W٤١٦K 
F٥Eא﴿﴾،א﴿﴾אאא،אKאW،א

،א٢אW٥K 
F٦E،א١W١١٧K 



אא ٤٦
 

                                                          

FEFEא،א?W
FEא،FEאא؛،

א،אKFאE،W،
FWEKאWW،،?F١EK 

אאאא
אאF٢EK 

٤L٦ JWאא 
אאא

K،אאאאא
W،WW،F٣EK 

٤L٦ JWאFLLE 
אאFאEא؛אאא

אאF٤Eא؛?Wאאאא
א،א؛א،Kא

אKzאWxא
א،אא،אW?F٥EKא

 
F١Eא١W١١٧ J١١٨K 
F٢E،אא٥٦٦K 
F٣Eא،٤W١٩١ J١٩٢K 
F٤EאאאאKאW،٢אW٢٠٥K 
F٥E،א٤W٣٩٩K 



אWאאאא ٤٧

אF١EKאאאK?W
FאE،אאאא،אא

א?F٢EKא?Wאאא
،W،،?F٣EK 

אאאא
אאאK?Wאאאא

FאEWW،،،K،אאW
،אאKאWאא

،אWKאאא،א
،،W،،

אWאאFאE
،Wאאא،א?F٤EK 

אאFאEאא،אאא؛
א?WFE،א؛FEא?F٥EK 

אFEFEFE،
؛אא?WאאFWEאא؛

אF?EF٦EK،אאא
                                                           

F١E،א١W٥٢K 
F٢E،א٢W٢٠٤K 
F٣E،א٢W٢٠٤K 
F٤E،אא٢٢٨ J٢٢٩K 
F٥E،א١W٥٢K 
F٦E،א٢W١٩٥K 



אא ٤٨
 

                                                          

?WאאWאא،אא
אא،אא?F١EK 

٤L٧Wא 
٤L٧ JWאא 

،אאאא
?WW،K،K

א؛،אאאא
א،אKא؛א

،א،אKא
אאא؛אא?F٢EK 

?Wאא،אא
אKW،אאאא،

אWKאאאKאאKW،
،?F٣EK?WאW،،،

אאאאא،אאF
Eא?F٤EK 

 
F١E،א٤W٥٤K 
F٢E،א٤W٤٢١ J٤٢٢K 
F٣E،א٤W٤٢٢K 
F٤E،א٤W٤٨٢ J٤٨٣K 



אWאאאא ٤٩

אאאאא
،א،אאאא؛א

אאK 
אאאאאאF١EKא

אאF٢Eא،F٣EK
א؛אאFEFEא،FE

W﴿F٤E﴾z٣٣ Jאאxא،FEEF٥EK 
אא،אאאא

FE،Kאאאאא
אאK 

אא،א?WאW،W
،W،Wאא،אW 

אאא?F٦EK 
א?WאאאאKא

FE،،אא،K
א?F١EK 

                                                           
F١E،אא١W١٢١K 
F٢E،אא١W١٢١K 
F٣E،א،א٣١٤K 
F٤Eא﴿﴾،﴿﴾א،אא،﴿א﴾אKאW

،אא،٤אW١٧٨ J١٧٩K 
F٥E،אא١W١٢١K 
F٦E،אא٤٤K 



אא ٥٠
 

                                                                                                                                                                                    

אאא؛א
אאKאFאאE،

?WאWKW?F٢EKא?W،אא،א
אFE?F٣EKאאא

אאF٤EK 
אא?אW،W?F٥EKא?W

،א؛אFEא؛אא
אא؛אאאKאW 

אא?F٦E 
?אאWא،،?F٧E،?אW،

?F٨EKא?Wאא?F٩E،FE

 
F١E،אא٤٣٢K 
F٢E،אא٤٤K 
F٣E،אא٤٢٨K 
F٤E،١٥٢ J١٥٣KאאאאFE﴿אא﴾z٢ Jאxא

א﴿﴾،﴿﴾KאW،אאאא،٣٦٦אK 
F٥Eאא،٤٤K 
F٦E،אא٤٣٤ J٤٣٥K 
F٧E،אא٤٥K 
F٨E،אא٤٥K 
F٩E،אא٤٣٨K 



אWאאאא ٥١

?،א،אאFE،W
،W?F١EK 

٤L٧ JWאא 
אאאא
אא،אאאאא

?،אאאK
،אא،אאאאW 

אאFEא 
W 

אא 
א،אא،אאאKKK

א،אא،אא،א
Wא 

?F٢EK 
אאאאF٣Eאא،

אKא?WאאW 
אאאא 

                                                           
F١E،אא٤٤١K 
F٢E،א،אאאאאWאאF١אאא،L،١٩٨٥EK

٧٩ J٨٠K 
F٣Eאא،א،WאאF١אא،L،

١٩٨٠E١٣٣K 



אא ٥٢
 

                                                          

WאKאW 
אא 

WKאW 
אא 

WKאW 
א 

WKאW 
אאא 

Wא،אא?F١EK 
אאאאא

אא؛?WW،،א
FWE،FWEK 

אאW 
אאא 

אWאא،K 
אW 

אאא 
WK 

W 

 
F١E،א،א١٢٢א J١٣٤K 



אWאאאא ٥٣

אא 
אWאK 

אW 
א 

،א،אאאF١E،
אא FEאW?F٢EK 

אאאאאא
אא،אאא?W

،،אאאאאKאW 
אא 

אWKא،א?F٣EK 
٤L٧ JWאאא 

אאאא،א
אאאאאKא

                                                           
F١EאאאאK؛אאאא

אאא?WאאF?،אא٤W٢٠٩E،
א،אא?Wא،א﴿﴾،﴿﴾F?א

،٢١٠אEאאא،W،אאא٦٨٤אKאא
אאאאKאא،א

אFKאW،א،אא،،אא٢،
٢٠٠٠،١٩ J٢٠KEאאאאא

אאFK،א٣٧١א J٣٧٢KEאאאאאK 
F٢E،א٨١ J٨٢K 
F٣E،א٨٢K 



אא ٥٤
 

                                                          

אא،אאאF١Eאאא،
א،אא؛א

אאאאא؛אאאFW،
،،،EFW،،،،

KE 
אאאאא

אFWEFKE
אאאF٢EKFאEFWאKE

FWE،FWE،FWEK 
FאEWאK؛אא

،אא?WW،א،אא?F٣EK 
٤L٨ Jא 

אאאFWE
?،אאא،אאאא?F٤EK 

٤L٩ Jא 

 
F١EאאאאFאEאאאאא

،אאאWאא،אאא،א،אאKאא
FאאאEF،א،א،א،א،א،א،א،א،א،א،א،א

א،א،א،א،א،א،א،א،א،א،אE 
F٢Eאא،אFL،١٩٧٣EK٢٣٦K 
F٣E،א١٧٨K 
F٤E،א٣W٤٩٨K 



אWאאאא ٥٥

،א?Wא
،WKאK

א?F١EK?W
אא?F٢EK?Wא

،אאאKא
אFE،א?F٣EK 

א،אאאא،אאאא
،?Wא،אא
א،אאא؛אאאא،אא

אאKW،א،א،אWא،א،אKא
אא،אא،אאא

אאKW?F٤EK 
אאאאאאאא

אKא?WFEאאאאאא
אאF،E،F،א،،א،،א

،،E،אאאאאFא،אE
?F٥EK 

                                                           
F١E،א٤W١٩٢K 
F٢E،א٤W٢٨٩K 
F٣E،א٤W٤٣٧K 
F٤E،א٤W١١٤ J١١٥K 
F٥E،א١W٣٣٦K 



אא ٥٦
 

                                                          

٥ Jאא 
،אאא

אאK 
٥L١Wאא 

،אאא
אאאK

?WW،W،W،W?F١EK 
אא،אא،א؛

Kאאאאא 
،אאאא?Wאאא

א،אאאאאאאאא،א
אאאא،אאאא؛

?F٢EK 
،א،אאאאא

?WאWאא،
F٣Eא،WKאא؛א?F٤EK 

 
F١E،א٣W٣٤٤K 
F٢E،א٣W٣٤٤K 
F٣EאאK 
F٤E،א٣W٣٤٤ J٣٤٥K 



אWאאאא ٥٧

אאאאאKאא
אאא،

אא،א?Wא
W،FאאE،

?F١EKא 
،אאאא

אאאאאאאאא
،א?WWW?F٢EK 

٦ Jא 
אאא

אא؛אא،
אאאאאאאא
אאאא،אא

א؛אאF٣Eא،אאא
אKאאא

Kאא،א
،אאאK

אאא
אא،אאאK 

                                                           
F١E،א٣W٣٤٦K 
F٢E،א٣W٣٤٦K 
F٣EאאW،אא،א٨٠K 



אא ٥٨
 

                                                          

٦L١ Jא 
٦L١ JWא 

אאאא?Wא
אא،אאאא

?F١EKא 
אאאאאאאאK 

אאאאאאאW 
אא 

אאF٢EK 
אאאאK،א

אאא،אFE،
W؛?א،אאא

אאאFEאאא،?F٣EK 
٦L١ JWא 

،אאאאאW
FאE،?Wאאאאא?F٤EK?Wא

אאW،א،

 
F١E،א٣W٥٥١K 
F٢E،א٣W٥٥١K 
F٣E،א٣W٥٥١K 
F٤E،א٣W٥٥١K 



אWאאאא ٥٩

א،אאא،אאאא
אאאאא?F١EK 

 
אאאאאאאא

WאאאKאאאאK
אאKK 

 Jאאא 
א،אאאא

،אאאא
W 
Wא 

١E،אאWF١KE 
٢E،אאWF٣L١٠E 
٣E،אאW، 

،F٣L١١E 
٤E،אW،،، 

F٤L٧ JE 
٥Eאאא،WF٤L٧ JE 
٦Eאא،אW، 

א

                                                          

אF٤L٧ JE 

 
F١E،א٣W٥٢٦K 



אא ٦٠
 

Wאאא 
١EאאאFK٢E 
٢E،אאWF٣L١ J
E،F٣L١ JE،F٣L١ JEK 

٣EאאFEאא،F،
،E،W، 

א، 
א 

אF٤L١E 
٤E،אWF٦L١ JE 

Wאאא 
١EאאFאEא،WאF١E 
٢EאWאאF٣L٦E 
٣EWאאF٤L٣E 
٤EאF،،E،Wאא 

،F٤L٤ JE 
אWאא 

אWF١E،F٣L٧E 
Wאא 

١Eא،אWF٣L٨E 
٢EאWF٤L٨E 



אWאאאא ٦١

Wאא 
١EאאאW 

F١E 
٢E،אאאאW 

אאF٣L٩E 
٣EאאאWH،

אאWF٤L٢ JE 
٤E،אאאWF٤L٢E 
٥EFאEWF٤L٢ JE 
٦EאWF٤L٤ JE 
٧E،אאאW 

אאF٦L١ JE 
Wאאאא 

١EאאאאFE،אאW
F٣L٢ JE 
٢E،אאאWאא 

F٣L٢ JE 
٣E،אאWF٣L٢ JE 
٤E،אאאאאWF٤L٥E 

Wאאא 
١E،אאאאאWF٣L٣E 



אא ٦٢
 

٢E،אאאWא 
،אאאאW 

،אאW 
،אאאאWF٣L٤ JE 

٣E،אאW 
F٣L٤ JE 

٤E،אWF٣L٤ JE 
٥EאFWEF٣L٤ JE 
٦EאFEW،،אW

،F٤L٦ JE 
٧E،אאWF٤L٦ JE 
٨Eא،אאW 

F٤L٦ JE 
٩E،אWF٤L٦ JهE 

١٠E،אאאWF٤L٦ JE 
١١E،אאWF٤L٦ JE 
١٢E،אאאאאאW

F٥L١E 
Wאא 

١E،אאWF٣L٥E 
٢EאאK 



אWאאאא ٦٣

،אW 
،אWF٤L٩E 

Wאאאא 
אאאאאאא

אאאאאW 
١E،אאא،אאאאאW

K 
،אאאא

WאKאאK 
٢Eאא،אאאWאאKא

،W،Kאא؛אא
،אאאK 

٣Eא،אאאאאאאאWK 
،אא؛אFWEא،

؛א،؛אא،
אאא،אאאK 

٤Eאא،אאאאWKא
א،אאאאאאא

אWאא،WK
אאא،אא؛א

אK 



אא ٦٤
 

אא؛אK؛
א؛א

K،א،א
אאא،،אא

KאאK 
٥EאאW،אW 
אHא 

אאWج 
אאאאW

אאאא،אאKאאא
אאאאא

אאאאK 
Wאאא 

١E،אאאאאאW 
٢EאאאW،אא

א،WאK 
٣EאאWאאאא

،אW،א،אK،אא
אאFW،،E،א،א،

אK 
٤E،אאאאאאWאאK 



אWאאאא ٦٥

٥Eאא،אאWK 
٦E،אאאאFאWEK 
٧E،אאאאא،אW

אאKאWK 
٨E،،אאאאאאא

W،FEKאא، 
٩EאאאאFEאאאWאK 

١٠EאאאאFEאW،WK 
١١EאאאאFE،אFWKE 
١٢E،אאWאאK 
١٣Eאאאא،אW 

K 
١٤E،אאאאאא

،אW 
١٥Eא،אWK 
١٦E،א،אאWK 
١٧Eאאאאאא،אא

،אWאK 
١٨EאאאFWEK 
١٩EאאאאאאFEא،

،אW،K 



אא ٦٦
 

٢٠E،אאאאאא
،אאWK 

٢١E،אאאאWK 
٢٢E،אאאאאWLK 

Wאא 
١EאאאאWLK 
٢E،،אאאFEאאFWEK 
٣EאאאאאFאE،Wא،א

אWKאאאאאאFאE،אאW 
 

٤Eא،אאאW 
KאאWK 

٥E،אאWא
אKWאLאK 

٦Eא،אאאאW،
אFWEWK 

٧Eאאא،אאאאאא
،W،WK

،W،WKא،אאWW،
K،א،אאאאW،אW

،Kאא 



אWאאאא ٦٧

٨E،אאאW،،K 
٩Eאא،א،א،אאא

W،WK 
١٠Eאא،אאאFאEא،WאK 
١١E،אאWK 
١٢E،אאWאאK 
١٣E،אאאWא،א،
،K 
١٤E،א،אאאאאא

אW،،K 
١٥EאאWא،אאWK 
١٧EאאאWאאW،،،K

،אW،WK 
١٨EFEאאK 
١٩EאאFEFאWEאאK 
٢٠EאאF،EWK 
٢١EאאאWK 
٢٢Eאאאאא،אא،אאW

،WK 
٢٣EאאאאאאK،אW

،WK 



אא ٦٨
 

٢٤EאאאאאאFE،،
،אWא،WK 

٢٥EאאאאFאEא،א،W،א
אWאK 

٢٦E،،אאW،WK
W،،،،،K

א،KאW
K 

٢٧EאאאאאW،K 
٢٨EאאFEFEא،אא،א

W،،،אK،אא 
٢٩EאאWK 

אWK 
אאאאאאאאאא

א،אאאאא،א
אW 

١ JאאאאאאK
אK 

٢ JאאאאKא
אK 



אWאאאא ٦٩

٣ JאאאK
אKאאאFKE 

٤ JאאF،،EאKאא
WKאא?،،WK 

٥ JאאFWE،WK 
٦ Jא:FאE،FWאKE 
٧ JאFWE،FWKE 
٨ JאFWE،Wא،

אK 
٩EאW،،،K

אאFWKE 
١٠ JאאWK 
١١ JאאWK 
١٢ JאאFEאK 
١٣ JאאאWK 
١٤ JאאאאWK 
١٥ JאFEאא،FWKE 
١٦ JאFEFEK 
١٧ Jאאא

אאא،Kא
K 



אא ٧٠
 

   املصادر واملراجع
א؛אאFه٢١٥WE 

،אWF٢אאא،L،א
١٩٨١EK 

؛אאFه٩٠٥EW 
אאFאאאLאEK 

א؛אאאFه٦٨٦EW 
،אWאאאאא

FאאאL،١٩٧٥EK 
؛אF١٩٧٧WE 

אאאF٥א،L،١٩٧٥אEK 
EWهF٣٩٢א؛א 

 Jא،אאF١א،LאE 
 J،אאWאF١אא،L،١٩٨٥EK 
 Jא،אאאאאW،א

אאאFאאאL،א
١٩٨٦EK 

 JאW،אWאאF١،
،١٩٥٤אEK 

؛אFه٣٩٣EW 
،אWאF٢אא،L،١٩٧٨EK 



אWאאאא ٧١

؛W 
 JאאאF٢אא،L،١٩٦٨אEKK 

EWهF٧٥٤؛א 
 J،אאאWאF١אא،L

،١٩٨٤אEK 
 JאאFאאLאאL،ه١٣٢٩אEK 

EWهF٣٧٠אא؛א 
،אWאF،א١٩٧٩EKK 

EWهF٤٤٤؛אא 
،אאאאאWFאאL،א

١٩٣٠EK 
؛אF١٩٥٣WE 

אאF٢אאא،אL،١٩٨١KE 
؛אאאFه٥٣٨EW 

 JאאאFאאLEK 
 JאאאF٢אא،Lא،ه١٣٢٣E 

EWهF٢٤٤؛אא 
 J،אWאF٣אא،

،١٩٧٠EK 
 J،אאWFאאL،١٩٧٨אEK 

؛Fه١٨٠EW 



אא ٧٢
 

،אWאF٢אאא،L،א
١٩٧٩EK 

א؛אאאאFه٣٦٨EW 
،אWאאF١אאא،L،١٩٨٥EK 

؛אW 
אאאF١א،L،١٩٧٧אEKK 

؛אאW 
 JאאאFE،،א،אא١٩٩٧K 
 J،א،אא،٢،٢٠٠٠K 

؛אאאFه٤٦٠EW 
،אWאFאLאאEK 

؛אאאW 
אWFאLאEK 

א؛אW 
אאאאאאF٢،אL،א

١٩٧٢EK 
؛אW 

אאאא،אאאאאF
אאאL،١٩٨٢אEK 

؛אW 
אאFL،١٩٧٣EK 



אWאאאא ٧٣

EWهF٦٦٩א؛א 
،אאWאאF١אא،L،١٩٨٠E 

א؛אאאFه٧٦٩EW 
،אאאWF١א،L

،١٩٨٤אEK 
Wא؛ 

אאאאF١א،L،١٩٨٥אEK 
؛אW 

אאWאF١א،L،א١٩٨٥EK 
؛אאאFه٣٧٧EW 

 J،אאWאF١א،L
،١٩٨٥אEK 

 JאאW،אאWאאאFאאL
،א١٩٨٣EK 

א؛אFه٢٠٧EW 
،אWאFאאאL،א

١٩٧٢EK 
؛אאFه٨١٧EW 

אאFאLאEK 
؛אאאFه٦٧١EW 

אאF٣אא،L،١٩٦٦אEK 



אא ٧٤
 

EWهF٦٧٢אא؛א 
،אאאWF١אא،L،א

١٩٦٧EK 
EWهF٣٢٤א؛א 

،אאאאWF١אא،L،א
١٩٧٢EK 

؛אW 
אאFאאL،א١٩٧٨EKK 

؛אאW 
אאאF١א،L،٢٠٠٤אEK 

؛אFه٣٣٨EW 
،אאWאF٢KאL،١٩٨٥EK 

EWهF٦٤٣אא؛א 
 JאFאאאLאEK 
 Jא،אWאF١אא،L،

١٩٧٣K 



٧٥ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

                                         

א א
  

       أبوأوس إبراهيم الشمسان                                
                   אאא 

אא Jא 
  
  

  אא؛אא
אאאKאא

،אא،אאאא
אאאאאאא

אאK 
 אאאאא،אא

،אאא،אאK
אאאאאF١EK 

 אאאKאאF٢EKאא
،אאאאאא

אאאאא،א
אF٣EKאאאאאא

                                                           
F١Eאאא،Fא١،אL،١٩٨١EK١٧٩K 

F٢Eא،אF١،א،١٩٨٢E٥٧٥K 

F٣E،אKK 



٧٦ التخلّص من املتماثالت خطا            

אאא،א)١(א؛
אאאאאאF٢EKאאא?Wא

אאאא
،،אא،

א،אאאאאאWא
א?)٣(K 

 אאאאאאאאאK
אאאאאאFEאא

אא،אאאאאא
אאאאא،אF٤EK 

 אאאאאאאא
אא،אא Jא Jאאא

א Jאא Jאאא JאWאא J
אאאאKאאא Jא Jא

א J،אWאא JאאK
אאאאאK 

 ،אאאא
אKאאאאאא،אאא

                                                           
F١Eא،אF١،א،١٩٨٢E٥٧٥K 

F٢E،٥٧٥א J٥٧٦K 

F٣Eא،אאאא،،٥،٣W١١٧K 

F٤E،א،٥٧٧אK 



٧٧ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

،א?Wאאאא
אאא،אאאאא

،א،אאאא
אא،א

אK،אאא?)١(K 
 אאאאאא

،אא،א?Wאא
א?F٢EKאאא؛אא

אאאאאאK 
 אאאאאאאא

אאא،،?Wאא
אא،،א

אאאא
،אאW،?F٣EKא

א?Wאאא
אא

                                                           
F١E،א،٦٤אK 

F٢E،אאא،אאWF١א،
אL،١٩٨٣E٢٦K 

F٣E،א،אא١٢٧אK 



٧٨ التخلّص من املتماثالت خطا            

Kאאאאא
א?F١EK 

 
  التخلص من املتماثالت املدغمة:أوالً

 אF٢E؛
؛אא،אא
אאאאא،א

אאא،א
אאאF٣EK 

אאאאאאאאא
אאאאא،K 

 א?Wאאא
אאאא،،אא

אFWאE،FאE،FE،אFEאKFאE،א
FWאE،،FE،?F٤EK 

 ،אא
א،אאאאא?Wא

؛א
                                                           

F١Eא،٦٦א J٦٧K 

F٢E،א،אאWאF١א،L،١٩٨١אEK٢٧٣K 

F٣Eא،אאF١א،L،١٩٩٧אEK٢W١٢٦K 

F٤E،א،٦٤א J٦٥K 



٧٩ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

אאאאאא،א،אא
אאK

אאWאאאאWא
א?F١EK 

 אאאאאאא
אא،אאKאאא

אKאאW﴿א﴾א،W
?אאאאאא

Wא،א?F٢EK 
 אאאא

אאFEאW 
هאא 

WKא؛אא
אK 

 אאא
אאא،

א،אא?Wאאא
אW?)٣(K 

 
                                                           

F١E،א،٦٤א J٦٥K 

F٢E،٦٥אK 

F٣E،٦٦אK 



٨٠ التخلّص من املتماثالت خطا            

  التخلص من املتماثالت غري املدغمة :ثانًيا
אאאאא

אא،אא،אא،
K 

  احلذف: الطريقة األوىل
אאאאאאK

KאK 
  حذف األلف وأشباهها/: ١

אאאאאK 
 ١L Jא 

אאאK 
١L J١Wא 

 אאF١Eאא،
אאאא،?Wאא

אWאאאא،א
،Wא؛א،א

א?F٢EKאאא،אאW
?W،א،،א،

אא?F٣EKא?Wאאא
                                                           

F١E،א،אא١١٧אK 

F٢E،אKK 

F٣Eא،אאא،١١٨K 



٨١ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

אא؛?F١E؛
א،אאא?Wאאא

؛אאא?F٢EKאאא
?Wאא،،אאאאאW

،،א،?F٣EK
אאאW 

אא 
אא 
 

אאאאK 
אא?WאW،،

،F٤EKWאאאאאKWKWא
،FWE،?F٥EK 

אאאאאאא
אKאאאW 

 
 

                                                           
F١Eאא،،٣L٣٢١K 

F٢E،אKK 

F٣Eא،אא١٢١אK 

F٤EאאW،،،KאאאאK 

F٥E،א،٦٧אKFאEאאאאFאE،FEWK 



٨٢ التخلّص من املتماثالت خطا            

א א א 
،א 

א 
zx،
zx 

א 

،א 
א 

zx،
zx 

א 

אא 
אא 

א 

אא 
אא 

א 

 
א 

א 
א 
א 

zx 
zx 
zx 

 
א 

 א zx א
  א 

א zx אא 
 

  אאא،א
אא،?W؛אא

א    אאF١E؛، א

                                                           
F١Eאאאאאאאא

אאא،Kאאא
FK،א،٣אL٤٤KE 



٨٣ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

א،W؛?F١EKאאW 
 

א א א 
א א א 

א א א 
 א  א

 
 אא،Kאאא?Wאא

א،אאא
א?F٢EK 

١L J٢Wא 
 אא،אאא

א،אFEWא،אFEW
א؛אאF٣EKאאאאאא

א،אאאK
אאאא؛א

Wא،אאאא?Wא
אאאW،א

אKאא

                                                           
F١E،א،٣אL٣٢١ J٣٢٢KאFEFאKE 

F٢Eא،אאאW١٢٧ J١٢٨K 

F٣Eא،א،٣L٣٢١ J٣٢٢KאFEFאKE 



٨٤ التخلّص من املتماثالت خطا            

?F١EKא?Wאאא
?F٢EK 

١L J٣Wא 
،א

אאא،אאאאא?W
אאא﴿﴾

z١١٦ Jאx،﴿﴾z٦ JאKxWא،
،א،אא

א?F٣EK 
١L J٤WאאאW 

،אאא?Wאאאאא
،،،

،אWאאא
אאאאWא?F٤EK 

١L J٥WאFEאW 
אאא?WאF(٥)EאFEWא

אא،אא،FEFWאE

                                                           
F١Eא،אW٧٧K 

F٢Eא،אאא،٣٣٥K 

F٣E،א،אא١٢٢אK 

F٤Eא،אאאW١٢٨K 

F٥EאאFEאאK 



٨٥ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

FEאFEאא?F١EK
FE?Wא،א،א
?F٢EK 
 

١L JאW 
 אK 

 
 ١L J١אW 
 אאא?WWא

،،אא،אא،א?F٣EK
א?Wאא،א

FאאאאאאאאEאא،אאא،
Wא،אW

?F٤EKאאW 
 
 
 
 

                                                           
F١Eאאאא،W١٢٨K 

F٢Eא،אאאW١٢٨K 

F٣Eא،אאאW١٢٧K 

F٤Eא،אW٦٨ J٦٩Kא،אאאאW١١٨K 



٨٦ التخلّص من املتماثالت خطا            

 
אא א 

אאא 
אאא 

אא 

אאא 
אאא 

אא 

א 
 

א 
א 

 א

א 
א 

 א

א 
 

 א  א
אא 

 א
א 

 
א 

 
א   

 
؛אאאאאא

אאא،אא؛א
א،אאא

אאאK 
١LWW 

א?Wאאא
אא?F١EK 

                                                           
F١E،א،٦٩אK 



٨٧ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

١L J١א 
א?Wאאאאא

?F١EK 
אאא،אאאא

אא?WאאW،،،אאא
؛אא?F٢EK 

،א?WאאKא
Wא،אKאא

אא﴿א﴾KאFא
אאאEאאא؛Fא

א?EF٣EK 
אאאא،א?Wאאא

،אאאאF٤Eא
אא?F٥EK?Wאא

                                                           
F١E،א،٢٣٩אK 

F٢Eא،אא١٢٢אKאאא?WW
Wאאאאא

،אאאWא،אאאאאKKW،
אאא،אW،א

אאK?١٢٦K  

F٣E،א،٦٩א J٧٠K 

F٤EאאאאאWK 

F٥E،אאא،א١٢٢KFKE 



٨٨ التخلّص من املتماثالت خطا            

אאא?F١EKאאא
אאאאאאאאאאאאאK  

אאW 
 

א א א 
  א 
  אא 

א  אFE 
א א אFאE 

א  אFאE 
 

אאאאאאא
אאאKא?W

א?F٢EK 
אFא?Eא

אאאWאאאא
؛אאא

אא?F٣EK 

                                                           
F١E،א،אא١٢٢אK 

F٢E،א،٢٣٩אK،א،אאאא١٢٢K 

F٣E،א،٢٣٩אK 



٨٩ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

אאאאאF١EK 
אאאFאE،W

א،א،א،א،א،אK 
אאאFEWF٢EK 

١L J٢FWE 
א?Wאאאא

אא،אאא
אא﴿אK﴾
KאאאאאאאW،

?F٣EK 
אאW 

א א א 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


 

                                                           
F١E،א،א١٣אK 

F٢E،א،٢٣٩א J٢٤٠K 

F٣E،א،א٧٠K 



٩٠ التخلّص من املتماثالت خطا            

 
١LW 
١L J١אW 
א?Wא

אאW،
W،K،

אאא?F١EK 
אאW 

 
אאא 

א  א 
א 

א 
 

 
אא

 
 

אאאא
אK 

אW 
Hא 

 
 

                                                           
F١E،،א،٧١אK 



٩١ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

١L J٢אאW 
א?Wאאא

אW﴿F١Eא﴾،W
אאא?F٢EK 
אאW 

א א א 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
אא 

 
 
 

١L J٣אאא 
א?WFEא

אאWאK 
FWאE،WF٣EKא

אאW 

                                                           
F١EאאאאאFKE 

F٢E،א،٧١אK 

F٣  E אא F E אאFאEא     ؛
،א،١٩٥אKא?WאWא،א Jא Jאאא

אא،א،FEא?،אא،WFא
אאL،١٩٧٢אE،١١٢K 



٩٢ التخلّص من املتماثالت خطا            

א 
אW 

א 
 אW 

אאאא 
 אאא،אאאא

א؛אFEא،א
א?F١EK 

 
אאא 

א 
א 

 
 

 
FEאK 

  FEKא אא
א 

א 
א 

 
 
 

 
FEאFKE 

 

א  FEK 
 

 ١L J٤FEא 

                                                           
F١E،א،٧١א J٧٢K 



٩٣ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

 א?Wאאאא
אאאWאzא

אאx،א،אא?F١EK 
 אאW 

א א א 
א 
 

א 
 

א 
 

 א א אא
 ١L J٥אFEFE 
 אא؛אאאאF

EF٢EK 
١LWאא 

،אאאא
W 
 JאW،FאEא،?Wאאא

FEאאאא،FאEאFא?EF٣EK 
 JFאEא،?Wא،אא

،אאא

                                                           
F١Eא،א،٧٢K 

F٢E،א،٣אL٣٢٤K 

F٣E،א،٧٢א J٧٣K 



٩٤ التخلّص من املتماثالت خطا            

אאאא…Kאא
אאאאאא

?F١EK 
 JFאאEא،?WאWאאא

،אאאאא?F٢EK 
 JFאWEאאאאא
א?F٣EK 
 JFאWEFE؛אFאE،א

אאא?F٤EK 
 JFאWEא?אאאW،א

אאאאאאאאאF٥EK 
 JFאEא،?WאFאE،

א،אא؛אK
אאאWא،אא

א?F٦EK 

                                                           
F١E،א،٧٣אK 

F٢Eא،א،٧٣K 

F٣E،אKK 

F٤E،אKK 

F٥E،אKK 

F٦Eא،א،٧٣K 



٩٥ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

 JFL،WEא?WFEאא
אאFE،؛

אFאEאא…KKWא
אאאKFE،אFE؛

אאאאאא،
?F١EKאאאW 

א א א 
  K 

א א K 
א 

א 
א 

א 
FEK 

 

אא אא K 
א א K 

 
א 

 
א 

K 
 

א א K 
א א K 

 
 

 

 
 

 

 
K 

 

 
                                                           

F١E،א،٧٤אK 



٩٦ التخلّص من املتماثالت خطا            

  حذف الواو/:  ٢  
٢LWאא 

 אאא،אאאאאאא
אאא،א،א?WאאWא،

אא?F١EKא?W،א
אאא،?F٢EKא?W

אאW،א،،אא
F٣Eאאאא؛
אא?F٤EK،אאאאאאאאאא

אאאF٥EKאאאאא
،אאאW،אאאאאאF٦E،?Wא

א،אאאWאא،א،אא
אא،אאא?F٧EKאאאא

F٨EK 

                                                           
F١Eא،אאאW١١٨K 

F٢EאW١١٨ J١١٩K 

F٣EאאW،Kא،אאאWאF١،،
١٩٨٣E،١٦KאW٢٤אאאFKE 

F٤Eא،אW٦٧K 

F٥Eא،אאאW١٢٧K 

F٦E،אKK 

F٧E،אKK 

F٨Eא،אW٦٧K 



٩٧ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

 אאW 
 

אאא 
א 

 
א 

 
אאא 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
אא 

 

א 
א 

 
 

א 
א 

 
 

 
אאאא

 

 
 

 
 

אאא
 

   
אאא א א

 
 אאאאאאאא

אא،א،אאW



٩٨ التخلّص من املتماثالت خطا            

،אאאאא
WH 

אאאאאאאאF١EK 
٢LWאאא 

 א?Wאאאא?F٢EK 
 

אאא 
א א אFEא 
 
 

 
 

אאא
 

 
  حذف الياء/: ٣  

٣LWא 
 ؛אאא

אאאאאאF٣EKאא
אאאKאאאא?Wא

אWא،אWאF٤E،?F٥EK
                                                           

F١Eא،אאאW١٢٠K 

F٢E،א،٦٩אK 

F٣E،א،٣אW٣٢٤K 

F٤EאאאWאK 

F٥Eא،אאאW١١٨K 



٩٩ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

אWאאאWא؛אK
אאא?WW،אא،،

?F١EK 
א?WאWאא،א

א?F٢EK 
אאאF٣EKאאא

אF،EאF٤EK 
 אאW 

 
א א א 

א א א 
א א א 

א 
א 

א 
א 


 

 
 ٣LWאא 
 א?Wאאאאאא?F٥EK 

                                                           
F١Eא،אאאW١٢٠K 

F٢E،א،٦٨אKאאK 

F٣E،א،٦٨אK 

F٤Eא،אא١٢٠א J١٢١K 

F٥E،א،٦٩אK 



١٠٠ التخلّص من املتماثالت خطا            

 אאאW 
 

אאא 
א 

א 
א 

א 


  א 
 

אאאאאאאא
אאאא،א؛אא

אאאאK 
 

  تغيري صورة احلرف:  الطريقة الثانية
١Wאאא 

אאאאאא?WאאW
אא?F١EK 

٢WאW 
א،אא?Wא

א،אאא،
א،אא،א?W?א

                                                           
F١Eאאא،אW١٢٨K 



١٠١ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

אאא،אא?F١Eאא؛
،אאאאאאא؛

א،א?Wאא،א
،אאFWאEא?F٢EK 

אאאא،
אא،אFEאאF٣E،

،אא،א،
?WאאאFEFEFאEא

א،KW،
?F٤EKאאK 

 
  خامتة

،אאאא
؛אאאאא،אאאאאאא

אאאאאאאאKא
،אא،אאאא

אK 

                                                           
F١E،א،١٣٤אK 

F٢Eא،١٣٥K 

F٣E،אKK 

F٤E،١٣٦אK 



١٠٢ التخلّص من املتماثالت خطا            

؛אאאא
אK 

א،אאא١٥L١L١٩٦٠Fא١א J
٢٨Eאאאאאא،

א،אW،،אKאאא
אF٤٦E،אאאאאאW

،،W،،
K 

אאאאאאאאא
אא،אאאאא

K 
אאFאאאאEא

אKאאאא
؛א،א

אאKאא
אאF١Eא؛א،

אאאKאאא
،אאא؛אאא،אא

אאאKאאא

                                                           
F١Eאאאא،אאFL،١٩٧٥אE١١٣K 



١٠٣ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

אFEF١EKאאאא
F٢EKאא

אאK 
FאEFEFE،FאE

FאEFKEאאFWE،FKE
FEFE،FEFE؛FEאאFWE
FE،FEF٣EK 

אאאאא؛אא
،אאאא؛א

אFEFEFKEאאK 
אאא،אאא

אWאK،אאאאW
אKאאW،א(٤)Kא

אאא؛אKא
Wא،אK 

אאאאאW
Fא←EFEאאFאEF٥EK

                                                           
F١Eא،אא،١١٣ J١١٤K 

F٢Eא،١١٤K 

F٣E،١١٥אK 

F٤E،١١٦אK 

F٥E،אKK 



١٠٤ التخلّص من املتماثالت خطا            

אא?Wאאאאא
،،אאאא،אא
א،אאא

א?F١EKאFE،אאא
FW،KEא

KF<KEאF٢EKK 
אאאאאא

،אאWF٣EKאאK 
אא،אFWאE،

،FWאEF٤EK 
אאאאWאא

،אא،אאF٥EK
،אאאא

אKאFEאK
FאאEFWאאKE 

                                                           
F١Eא،א،א١١٨K 

F٢E،١١٩אK 

F٣E،١٢١אK 

F٤E،١٢٢אK 

F٥E،١٢٣אK 



١٠٥ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

אא،אא
אא،אאאא

אKW 
١E،אאאWK 
٢E،אאWHאK 
٣Eאאאא،HאK 
٤EאK 
٥E،אאאא

FW،E،אאאW 
H؟ 

א 
،،K 
אL 
אL 

H 
אאאאאא،

אאאא؛אא
אא،אאאאאא

אאאאא
אאאאאאאאא

אאאאא،אאא



١٠٦ التخلّص من املتماثالت خطا            

אאאאאאFEא
אאאאאאKאא

אאאא
אאאאא

،
א؛אאאא

K 
GGG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٠٧ أحباث مهداة إىل األستاذ الدكتور حسن الشاذيل فرهود:الشاذليات

 
  املصادر واملراجع

  
א؛אW 
אאאאFL،١٩٧٥אKE 

؛אFه٤٦٩WE 
،אאWאF١אא،L،١٩٧٦אEK 

؛W 
אאאF١אא،L،١٩٨١KE 

؛אאFه٣٩٢WE 
،אאWFאאאL،١٩٧٢אKE 

؛אW 
אWאF١L،א١٩٨٢אKE 

؛אאFه٤٤٤WE 
אאא،W

F١אא،L،١٩٨٣E 
א؛אFه٣٤٧WE 

،אWאאאאאF١אאא،L
،١٩٧٧אEK 

א؛אאFه٥٦٩WE 
،אWF١WאאאL،١٩٨٦EK 



١٠٨ التخلّص من املتماثالت خطا            

אאא؛אFه٦٨٦WE 
،אWאאאאאFא

אאL،١٩٧٥KEK 
א؛אאאFه٣١٦WE 

،אWא،אFאאL،א١٩٧٦E٥،٣K 
؛Fه١٨٠WE 

،אWאFאאאL،١٩٦٦אEK 
א،אW 

אF١א،L،١٩٩٧אEK 
א؛אW 
אF١،L،١٩٨٢E 

א؛אFه٣٩٩WE 
،אWF١א،L،١٩٨١אK 

WEهF٢٧٦؛אא 
،אWFL،١٩٠٠EK 

א؛אFه٦٧٢WE 
،אאאWFאאא

אL،١٩٩٦٧אEK 
؛אFه٣٣٨WE 

،אWF١،אאאL،١٩٩٠KEK 



١٠٩ أبحاث مهداة إلى األستاذ الدآتور حسن الشاذلي فرهود:الشاذليات

 
א
א
  ه١٤٠٤-ه١٣٢٨

  
 ترآي بن سهو بن نّزال الُعتيِبي. د. أ

 األستاذ في قسم النحو وفقه اللغة
  سعود اإلسالميةجامعة اإلمام محمد بن

  
                                         

                                  
  

  :الحمُد ِهللا ربِّ العالميَن، والصالُة والسَّالُم على خيِر المرسليَن، أمَّا بعُد 
دآتوُر    تاُذ ال وفيُّ األس ديقي ال ي وص يَّ أخ َب إل د رغ راهيم / فق و أوٍس إب أب

سان أن تاِذ        الشَّم ِل األس الِم الفاض ِل والع تاِذ الجلي ى األس َدى إل اِب المه ي الكت هَم ف  أس
ن  دًا م ه واح ُع أن أعطَي ُت أزم ه، وآن ُت طلَب ود، فأجب شاذلي فره سن ال دآتوِر ح ال
يَّ                        اَد إل َث أن ع ا لب ه م ه، فاستحسَنه، لكنَّ نصَّ علي ا، وعرضُت ال النصوِص التي حقَّقُته

ِدالخالِق               وطلَب أن تكوَن الكتابُة ع      ِد عب شيِخ محم دآتوِر ال تاِذ ال ن أستاذي وشيخي األس
عضيمة، فلم أستطْع ردَّ رغبِته، وإن آنُت قد آبحُت جماَح النفِس في الكتابِة عن شيخي               
سوِّغًا        ْد م م أج ي أوٍس ل ي أب ن أخ دِة م ِة األآي ذه الرغب اَم ه ي أم ويًال، إال أنَّن ًا ط زمن

ي   وًى ف ادَفْت ه ا وص اِع عنه ى اِهللا،    لالمتن ُت عل ِر، وتوآلَّ ى األم ُت عل نفِس، فعزْم  ال
ي                   شيِخ، فعالَقت اِة ال شِرقًا من حي وقدَّْمُت هذا المختصَر، وتوخَّْيُت فيه أن يضيَء جاِنبًا م

ديثًا شخصيا،            ه١٣٩٩به امتدَّْت من عام       حتى توفَّاه اُهللا سبحاَنه وتعالى، ولن أتحدََّث ح
يِّ           وإنَّما جمعُت بعَض المهمِّ ا     ِب العلم لذي يمكُن توثيُقه، ويكوُن في تدويِنه تصويٌر للجان

الرحِب من حياِة الشيِخ، وهناَك أموٌر آثيرٌة، منها ما هو غيُر مدوَّن، ومنها ما دوَِّن ولم                
َك في                 أتمكْن من توثيِقه، فأعرْضُت عن تقييِدهما في هذا المختصِر، وربما أعوُد إلى ذل

  .وقٍت أوسَع، ومجاٍل أرحَب

  



١١٠ حممد عبداخلالق عضيمة:ية            من علماء العرب

كُر األَخ الفاضَل د ى  . أش ي عل ي؛ إذ حملِن ه ب سِن ظنِّ ى ح ساَن عل راهيَم الشم إب
ُل                          ي جزي ا منِّ ادَة، فلهم اَء واإلش ستحقُّ الثن ٍل ي يٍخ جلي ى ش دًى إل الكتابِة عن شيِخي، مه
الشكِر، وعظيُم االمتناِن، والدعاُء بأن يوفَقهما اُهللا ويمدَّ في عمريهما، وأن يزيَدهما من              

  .فضِله
  .وصلَّى اُهللا على سيِِّدنا ونبيِّنا محمٍَّد وعلى آِله وصحِبه وسلََّم

  
* * *  
  

دآتوِر   تاِذ ال ن األس ديُث ع وُن الح وَف يك سَّمًا  / س ِدالخالِق عضيمَة مق ِد عب محمَّ
ت        ا دون ك م ه، وإلي ن حيات صرًا ع اول مخت رات، تتن ى فق ه   . عل ق وعلي اهللا التوفي وب

  .التكالن
  
  :امسه

   
 رحَمه  –محّمُد بُن عبِدالخالِق بِن عليِّ بِن عضيمَة ؛ وآاَن          /  الدآتوُر   هو األستاذُ 

محمُد عبِدالخالِق عضيمَة، فيظنُّ من ال يعرُف الشيَخ أنَّ         :  يكتُب اسَمه دائماً   –اُهللا تعالى   
اسَمه مرآٌَّب من محمٍد وعبِدالخالِق، آما جَرْت عادُة بعِض المعاصريَن من إضافِة اسِم              

ٍد  ِدالخالِق        محمَّ شيِخ عب ِم ال ه باس ن يكاتُب ضيُق بم شيُخ ي اَن ال ًا، وآ ماِئهم تبرُّآ ى أس إل
  .- رحَمه اُهللا تعالى -عضيمَة، فيحذُفون محمَّدًا ظّنًا منهم أنَّ هذا األمَر منطبٌق عليه، 

  
  :مولده

  
اريِخ                َد في ت شيَخ ول ى أنَّ ال  الموافق   ه١٣٢٨ /٤/١أشاَرت األوراُق الرسميَُّة إل

ِة           . م، وذآر معاصُره ورفيُق درِبه أستاذي د      ١٥/١/١٩١٠ َد في قري ه ول ل أنَّ أحمُد آحي
  .١)(من قرى طنطا) خبَّاطَة(

                                                 
 .٣٧٨إتمام األعالم : ، وانظر أيضًا٧٥٣ ص ١٤، ١٣مجلة آلية اللغة العربية؛ العددين : انظر) ١(



١١١ أبحاث مهداة إلى األستاذ الدآتور حسن الشاذلي فرهود:الشاذليات

ْت من   وأشاَرِت الباحثُة التي أعدَّْت رسالَة ماجستيٍر عن الشيِخ إلى أ     نَّها قريٌة آاَن
  .١)(أعماِل مديريِة الغربيِة، وأنَّها اآلَن من قرى محافظِة آفِر الّشيِخ

  
  :تعلُّم الشيِخ وبعض شيوِخه

  
الى      – درَس الشيُخ محّمُد عبِدالخالق عضيمةَ     َظ      – رحَمه اُهللا تع ِة، وحف  في القري

ا        ِد طنط اِق بمعه ه لاللتح ا أهََّل و م ا، وه يَّ فيه ه األول مَّ تعليَم ريَم، وأت رآَن الك الق
  .٣)(م١٩٣٠ وأنهى الدراسَة فيه عاَم ٢)(األزهريِّ

  .٤)(م١٩٣٤بعَدها التحَق بكليِة اللغِة العربيِة في األزهِر، وتخرََّج فيها عاَم 
هادِة           ى ش صَل عل ِت، وح َك الوق ي ذل شئت ف ي أن ا الت اِت العلي َق بالدِّراس التح

ِة ا ي األعراِف األآاديمّي ام التخصُِّص، وهي الماجستيُر ف ه ١٩٤٠آلن ع اَن بحُث م، وآ
  ).المشترك في آالم العرِب(بعنواِن 

دآتوراه          ِة ال ِة العالي ادةِ   (حصَل على العالمّي ام   ) تخصص الم ت   ١٩٤٣ع م، وآاَن
  ).أبو العباِس المبّرُد وأثُره في علوِم العربيِة(رسالُته بعنواِن 

ا دوَّ            ا         لقد بذَل جهدًا آبيرًا مضاَعفًا في هذه الرسالِة غيِر م دوَّْن فيه م ي ا، فل ه فيه َن
ولُ   . إال ما اقتَضْته خطَُّة البحِث، أمَّا الجهُد اآلخُر فيصوُِّره معاصُره د           ل فيق وفي  : "آحي

َل                        ِع، ودخ الَة وبعَض المراج ُل الرس شِة يحم ِة المناق ى لجن َل إل الِة دخ شِة الرس يوِم مناق
اِء تق             رًة، وفي أثن ًة آبي َة، وأخرَج          خلَفه أحُد أقرباِئه يحمُل حقيب تَح الحقيب الِة ف ه للرس ديِم

الَ  ِة، وق اَم اللجن اِت، ووضَعها أم ائَف البطاق ا لف ن : منه ستخرجًة م ّرِد م ذه آراُء المب ه
ِة                 آتاِب المقتضِب، وهذه آراؤه مستخرجًة من الكامِل، وهذه آراؤه مستخرجًة من خزان

يبويِه مق      ذهَب س ا م ذهُب فيه ذه آراٌء ي داديِّ، وه يبويِه،   األدِب للبغ صوِص س ًة بن رون
ِع،                   ذه المراج والحقُّ أنَّه بهَر اللجنَة؛ إذ لم تَر طالبًا قبَله يعتمُد على نفِسه، ويّطلُع على ه
اِت                     ٍة من جزئي لِّ جزئي ه لك ه وفهِم وبعَد مناقشٍة طويلٍة ظهَر للجنِة ذآاُؤه وسرعُة بديهِت

                                                 
 .) جامعة أم القرى -رسالة ماجستير، آلية اللغة العربية . ( ٧الشيخ عضيمة وجهوده اللغوية ص: انظر) ١(
 .٧٥٣ ص ١٤، ١٣مجلة آلية اللغة العربية؛ العددين : انظر) ٢(
 .٧اللغوية صالشيخ عضيمة وجهوده : انظر) ٣(
 .٧الشيخ عضيمة وجهوده اللغوية ص: انظر)٤(
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َذ          ) اهالدآتور(الرسالِة، فتمنُحه اللجنُة الشهادَة العالميَة       اَن أوََّل من أخ اٍز، وآ بدرجِة ممت
  .١)("درجَة امتياٍز

هادُة د  ذه ش شيَخ       . ه ضاَف ال م است شَة، ث هَد المناق ذي ش ل، ال سن آحي د ح أحم
د حكى د                زًا، آذن      . عضيمة بعدها ؛ ليكون شريكه في سكنه، وق ًا متميِّ ل واقع  في   آحي

  .وقِته ببزوغ شمِس عالٍم جليٍل، تحكي سيرُته الرائعُة مثًال يحتَذى
  

  :شيوخه
  

ل     . قاَل د  د آحي الى       –أحم ه اهللا تع اَن          : "- رحَم ِة، وآ ِة العربي ِة اللغ َق بكلي والتح
الي،                راهيَم الجب شيِخ إب ُل ال ِة، مث يحاضُر في الكليِة صفوٌة من العلماِء المبرِّزيَن في اللغ

يِّ                    والشيِخ س  تاِذ عل د نجاتي واألس تاِذ أحم ّديِن واألس ي ال د محي شيِخ محمَّ ليمان نوار وال
ِو    ي النح صفوِة ف ؤالِء ال ن ه َم ع ى العل ّزام، فتلقَّ ِدالوهاب ع دآتوِر عب ارم، وال الج

  . ٢)("والصرِف واألدِب والتاريِخ
ور الحسن،                . يوخه الذين ذآر د    ومن ش  د ن تاذ محم يهم األس رأ عل ه ق عضيمة أن

  .٣)(وأشار إلى أنه آان يقرأ عليه في منزله
  

   :حياته االجتماعية
  

ش  ى ال شيِخ عل َد حصوِل ال دٍة   بع َد م ِة، وبع َة المكرم ى مّك َد إل ِة أوف هادِة العالمي
  .قصيرٍة من إيفاده تزّوَج بمصر، ورحَل بزوجِته إلى مّكَة المكرمِة

م         اٍء؛ ه ُة أبن ِد، ثالث ًة من الول شيُخ ثماني ُة     : أنجَب ال ى، فكني ه يكن ديِن وب صفيُّ ال
صفيُة وسوسُن وسعاُد وآياُت    : الشيِخ أبو صفيٍّ، وأيمُن والمعتزُّ باِهللا، وخمُس بناٍت؛ هنَّ        

  .وهناُء

                                                 
 .٧٥٣ ص ١٤، ١٣مجلة آلية اللغة العربية؛ العددين : انظر) ١(
 .٧٥٣مجلة آلية اللغة العربية العددين الثالث عشر والرابع عشر ) ٢(
) ضمن  دراسات عربية وإسالمية مهداة إلى أبي فهر ( للشيخ عضيمة . آيف عرفته: األستاذ محمود شاآر: انظر) ٣(

٤٥٣. 
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َد               . وقد عمَلْت ابنُته د    اِض بع سيِّ بالري شفى المرآزيِّ في الشمي صفيُة في المست
اِض                   سليمانّيِة في الري اِل بال شفى األطف وفاِة والِدها بسنتيِن، وآاَن زوُجها يعمُل في مست

  .أيضًا، إلى وقٍت قريٍب
  

   :رحالت الشيِخ
  

ت أوُل رحل هآاَن ي آتاِب َل ف دَأ العم ا ب ِة، وفيه َة المكرََّم ى مكَّ شيُخ إل ا ال : ٍة رحَله
ريِم( رآِن الك لوِب الق اٍت ألس اَم )دراس هِر صفٍر ع ي ش ْت ف ام ه١٣٦٦، وآاَن اير ع ، ين

  .١)(م١٩٤٧
أمَّا الرحلُة الّثانيُة فكاَنْت إلى ليبيا، إلى مرآِز الدراساِت العليا في واحِة جغبوب، 

  .٢)(وبقَي حتى قياِم ثورِة الفاتِح من أيلول
امي     يَن ع ا ب ْت م اه اُهللا، وآاَن ّى توفَّ اِض حت ى الري ْت إل ُة فكاَن ُة الثالث ا الرحل أمَّ

  .ه١٤٠٤ عام  حتَّىه١٣٩٢
  

  :مؤلفات الشيخ
  

  :الكتب: أوًال
  
  : أبو العبَّاِس المبّرُد وأثُره في علوِم العربّيِة-١

اِة                      َد وف ِد بع ُة الرش ه مكتب د طبعْت دآتوراه، وق هذا هو العمُل الذي ناَل به درجَة ال
سنَّ مراجع               - رحَمه اُهللا تعالى     –الشيِخ   م تت ه، ول شيُخ النظَر في َد ال ا    ، وقبَل أن يعي ه آم ُت

الى  –ينبغي، ولم تصنْع له الفهارُس التي آاَنْت من ديدِن صاحِب العمِل      - رحَمه اهللا تع
.  

م يكن                      الة، ول ل جزءًا من الرس وع يمث وال بدَّ هنا من اإلشارة إلى أن هذا المطب
ى آالم د       ابقًا إل شة أستاذي      . يمثل  الرسالة آلها، فقد أشرت س ذي وصف مناق ل ال آحي

                                                 
 .٨٧مجلة آلية اللغة العربية؛ العدد الخامس ص:انظر. أشار إلى هذا في بحث دراسات ألسلوب القرآن الكريم) ١(
 .٣٧٨إتمام األعالم : انظر) ٢(
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الة                  عضيمة لرسالة    ذه الرس ادة ه رة آانت م رِّد آثي اك آراًء للمب الدآتوراه، وذآر أن هن
ع       شة، وطب ه للمناق ذي قدم وع ال ي المطب دون ف الم ت ددة، وأنه واع متع ى أن سمة إل مقف

ه عن        – رحمه اهللا تعالى     –الحقًا،  ولذا ظهرت رغبة الشيخ        ادة النظر في بحث  في إع
  .المبرِّد، وتأنيه في نشره

  :سلوِب القرآِن الكريِم دراساٌت أل-٢
ه      اَل عن دًا؛ ق شَر مجّل َد ع ي أح ساٍم ف ِة أق ي ثالث ُع ف يٌّ ضخٌم يق ٌل علم و عم وه

ود شاآر       الى       –األستاُذ محم ه اُهللا تع رٌد               : "- رحَم ه ف اَم ب ٍل ق ُل في عم وُل القائ اَذا يق فم
ُل    واحٌد، لو قاَمْت عليه جماعٌة لكاَن لها مفخرٌة باقيٌة ؟ فمَن التواضِع أن ي              سمَّى هذا العم

  )).معجمًا نحويا صرفيا للقرآِن العظيِم((الذي يعرُضه عليَك هذا الكتاُب 
  .فمعلوٌم أنَّ جلَّ اعتماِد المعاجِم قائٌم على الحصِر والترتيِب

  . أمَّا هذا الكتاُب فالحصُر والترتيُب مجرَُّد صورٍة مخطَّطٍة يعتَمُد عليها
دقائِق                 أمَّا القاعدُة العظَمى التي    ٌة ل عٌة مستوعبٌة تامَّ ٌة واس ا فهي معرف وُم عليه  يق

  .١)("علِم النحِو وعلِم الصرِف وعلِم اختالِف األساليِب
  :زمُن تأليِف الكتاِب

ِر ِل الكبي ذا العم أريَخ له زِم  إنَّ الت َك عن ع دؤوِب، وينبُئ ِل ال زَة العم َك مي  يعطي
اه،          ه مبتغ َق ل الرجِل الذي ال يكلُّ وال يملُّ، بل واصَل عمَله طيلَة هذه السنين، حتَّى تحقَّ
ا                  وهو أمٌر ليَس صعبًا على من عرَف الشيَخ وتتبَع آثاَره العلميََّة، يمكُن هذا من خالِل م

ي مؤلفاِت ه ف شيُخ عن ه ال دََّث ب بحانه تح ه، وأراَد اهللا س َد ب ه أو وع ا قاَل ه، مم ه أو مقاالِت
  .وتعالى أن يتمَّه له

  .إنَّها مواقُف إذا تدّبَرها العاقُل أيقَن بصدِق الرجِل في توجِهه، وتوفيِق اِهللا له
  

ا        وحتى يكوَن للتاريِخ الزمنيِّ قيمٌة، فإّنني سوَف أسجُِّل هذه الظواهَر التي مرَّ به
ُل ح  ذا العم ا       ه ل به ا العم ر به ي م صورة الت ون ال ى تك ا، حت دئًا به سنين مبت سب ال

ى صدق الرجل                       ا عل اًال حي ًا ضخمًا، ليكون مث َز آتاب واضحة، منُذ آان فكرًة حتى نج
  .وتوفيق اهللا سبحانه له

  
  

                                                 
 .  د-تصدير بقلم األستاذ محمود شاآر؛ دراسات ألسلوب القرآن الكريم القسم األول الصفحات جـ ) ١(
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  :ه١٣٦٦
شيُخ    وُل ال راِم، يق ِد اِهللا الح ِة، بل َة المكّرم ي مك ِل، وف ذا العم ُة له ِت البداي  –آان

م، وتسلَّْمنا  ١٩٤٧ يناير   ه١٣٦٦قدْمنا مكَة المكرَّمَة في صفر سنَة       : "-َمه اُهللا تعالى    رح
اِب   ِة آت ًا بدراس دُتني مكلَّف ا ووج ِة(أعماَلن دروِس النحويَّ ٍف ) ال ي ناص تاِذ حفن لألس

راءٍة               وزمالِئه، آنُت أجلُس في الحرِم من العصِر إلى العشاِء، فرأيُت أنَّه ال بدَّ لي من ق
اِت  ت ن معلوم رًا م ْدُت آثي ا، وإال فق ُت له ا، وانقطْع ْصُت فيه ي تخصَّ اّدتي الت صُلني بم

رًا           َد آثي القراءِة َفَق ا ب ى صلٍة به النحِو، شأُن آلِّ العلوِم النظريَِّة، إذا لم يكْن صاحُبها عل
  .من مسائِلها

  :وَمرَّ بخاطِري أنَّ آثيرًا من النحوييَن ألَُّفوا آتَبهم بمكَة
اٍب طاَف           ) الجمَل(القاسِم الزجاجيُّ ألََّف آتاَبه     أبو   بمكَة، وآاَن آلما انتهى من ب
  .حوَل البيِت

ألوِل مرٍة في مكَة، ثمَّ ُفِقَد منه في منصرِفه           ) مغني اللبيبِ (ابُن هشاٍم ألَف آتاَبه     
  .إلى القاهرِة، ولمَّا عاَد إلى مكََّة ثانيًة ألَّفه للمرَِّة الثانيِة

وَن                 لم يكن لديَّ   ُت أن تك ا تمني يٍَّن، وإنم اٍب مع  تخطيٌط عن دراسٍة معيَّنٍة، وال آت
  .هذه الدراسُة لها صلٌة بالقرآِن الكريِم، ليكوَن ذلك أليَق وأنسَب بهذا الكتاِب المقدَِّس

اني،            بعِض حروِف المع رآِن ل تعماِل الق خطَر ببالي خاطٌر، هو أن أنظَر في اس
ثًال  تثنائيُة ) إال(فم ذه      االس رآُن ه تعمَل الق ل اس رِب، فه الم الع ي آ رٌة ف وٌه آثي ا وج له

  .١)("الوجوَه آلَّها أو بعَضها دوَن بعٍض
ِل       من هنا مكانًا وزمانًا بدأت فكرُة هذا العمِل الموسوعيِّ، وبدأ صاحُبها في العم

  .ك التاريِخمنذ ذل
  :ه١٣٧٥

ا                  د أن خط رآِن، بع لوِب الق َة أس اوُل دراس يخبُر الشيُخ أّنه ينوي إخراَج آتاٍب يتن
ًة                      رآِن دراس ُته للق وَن دراس رَّر أن تك ده، وق دُف عن خطواٍت في هذا العمِل، واتضح اله

ًا  – ٢)( إن آاَن في العمِر بقيَّةٌ –وفي النيَِّة   : "تعتمُد على االستقراِء، فيقولُ     أن أخرَج آتاب
وفَِّقني                يتناوُل دراسَة أسلوِب القرآِن الكريِم دراسًة تعتمُد على االستقراِء، أرجو اَهللا أن ي

  ٢٢.       ِجه، إنَّه نعَم المولى ونعَم النصيُرفي إتماِمه، ويعيَنني على إخرا
                                                 

 .٨٧دراسات ألسلوب القرآن الكريم؛ مجلة آلية اللغة العربية العدد الخامس ) ١(
، وعاش الشيخ بعده تسعة وعشرين عامًا، وذلك فضٌل من ه ١٣٧٥ان هذا الكالم آما ترى في التاريخ المدوَّن عام آ) ٢(

 .اهللا سبحانه

  



١١٦ حممد عبداخلالق عضيمة:ية            من علماء العرب

  .١)(" م١٩٥٥ نوفمبر ٧ - ه١٣٧٥ربيع األول سنة 
  .وقد حقَّق اهللا له أمنيته، ومدَّ في عمره آما سترى من التتبع التاريخي التالي

  :ه١٣٩٥
رَ         ُل في             في هذا العاِم يخبُر الشيُخ أنَّه أمَضى أآث ًا يعَم سٍة وعشرين عام  من خم

اَل                    ٍد؛ هو الحروُف واألدواُت، ق ٍب واح َة جان ه   –هذا الكتاِب، ولم ينجْز إال دراس  رحَم
الى  واُن : "-اهللا تع ذا العن ريِم(فه رآِن الك لوِب الق اٌت ألس ٍث ) دراس واٌن لبح و عن ا ه إنَّم

ى         تناوَل بالدراسِة جاِنبًا من جوانِب الدراساِت القرآنيِة،       ُت عل  وهو الجانُب النحويُّ، أقم
ٍد من                  دراسِة هذا الجانِب أآثَر من خمسٍة وعشرين عامًا، وما فرغُت إال من جانٍب واح

  .٢)("جوانِب الدراسات النحويِة، وهو دراسُة الحروِف واألدواِت في القرآِن
ع   ى جم دا عل ة ج نين طويل د أن عكف س ه بع رَّغ ل اب وتف ي الكت شيخ ف عمل ال
د   ها، واعتم ي فهرس ى آتب النحو الت سائلها عل ر من م ة آثي ا، ومراجع ه وتبويبه مادت
ه   سائل، وواصل ليل تات الم ع أش ويين، وجم ع النح سيم، وتتب صنيف والتق ي الت ا ف عليه

ا أراد بفضل اهللا            ا الجانب            بنهاره، حتى تمَّ له م انبين اآلخرين، هم أنجز الج سبحانه، ف
ة        ي أربع صرفي ف ب ال ة الجان اني دراس سم الث اء الق صرفي، فج ب ال وي والجان النح
سم األول                       د الق ضًا، بع ة أجزاء أي سم النحوي في أربع أجزاء، والقسم الثالث دراسة الق

اب في أحد عش            م الكت دا،  وهو قسم الحروف الذي أخرجه في ثالثة أجزاء، بها ت ر مجل
  .آما سيأتي بعد
  :ه١٤٠١

ُد   دًا، تزي شَر مجّل َد ع ي أح ًة ؛ ف ًا وطباع اِمًال تأليف اِب آ اُز الكت مَّ إنج ام ت ي الع ف
ضها     بعمائة صفحة، وبع اوز س ضها تج تمائٍة صفحٍة، وبع ن س ٍد ع لِّ مجل صفحاُت آ

  .اآلخر تجاوز ثمانمائة صفحة
اَل  الى  –ق ه اُهللا تع اب ف  - رحَم ِر الكت ي آخ سِم    ف ن الق ِع م ِد الراب ي المجل

ذلَك      :"الثالِث آاَنْت طباعُة القسميِن الّثاني والثالِث بالقاهرِة، وآاَن عمِلي في الرياِض، ول
ِة    اقي لفطن ُت الب ا، وترْآ مِّ مْنه ى المه ُت عل د نبَّْه ِة، وق اِء المطبعّي ُض األخط ْت بع وقَع

  : رحَمه اُهللالقارِئ، على أّني أقوُل آَما قاَل اإلماُم الشافعيُّ
  وعيُن الّرَضا عن آلِّ عيٍب آليلٌة      آما أنَّ عيَن السخِط تبِدي المساويا

                                                 
 .٦المغني في تصريف األفعال : مقدمة) ١(
 .٨١دراسات ألسلوب القرآن الكريم؛ مجلة آلية اللغة العربية، العدد الخامس ) ٢(



١١٧ أبحاث مهداة إلى األستاذ الدآتور حسن الشاذلي فرهود:الشاذليات

اَل شاعُر                   ا ق وُل آم ولسُت أزعُم أني ال أخِطُئ، فإنَّ العصمَة ِهللا وحَده، ولكنِّي أق
  :النيِل حافُظ إبراهيم

  إذا قيَس إحساُن امرٍئ بإساءٍة    فأْربى عليها فاإلساءُة تغفُر
سمعِة        اِء وال ن الري ًا م الى، بريئ ه تع صًا لوجِه ًال خال ه عم أُل أن يجعَل واَهللا أس

ّدعاءِ          ُب ال ٌب مجي . م١٩٨١ أغسطس    ٢٥ ه١٤٠١ شوال    ٢٥.  والزْهِو، إّنه سميٌع قري
  .١)(" شارع محمد سيد أحمد٤٧: محمد عبدالخالق عضيمة حلوان

  :ه ١٤٠٢
َلَنِت األمانُة العامَُّة لجائزِة الملِك فيصٍل العالمّيِة للدراساِت اإلسالمّيِة موضوَع          أع

  .الجائزِة للعاِم القادِم في مجاِل الدراساِت اإلسالمّيِة هو الدراساُت القرآنيُة
عوٍد          ِن س ِد ب اِم محّم ِة اإلم ِة بجامع ِة العربي ُة اللغ حْت آلي ذا رش ى ه اًء عل وبن

ا الميِة آت ريمِ (َب اإلس رآِن الك لوِب الق اٍت ألس الق  ) دراس د الخ د عب شيِخ محم ه ال لمؤلِِّف
  .عضيمَة، لنيل الجائزِة

  :ه١٤٠٣
دالخالق                     د عب شيِخ محم وز ال ِة ف صٍل العالمي ِك في ائزِة المل ُة لج تعلُن األمانُة العام

  .ه١٤٠٣عضيمَة بجائزِة الملِك فيصٍل العالميِة للدراساِت اإلسالميِة لعاِم 
  :ه١٤٠٤

  .ينتقُل صاحُب العمِل إلى رحمِة ربَّه، غفَر اُهللا له، وأسكَنه فسيَح الجناِن
  

  )ه١٤٠٤ إلى عام ه١٣٦٦وهكذا آتاب ومؤلف من عام :  (   وقفة
ه                       ه بإتمام ِل في حياِت ذا العم افَئ صاحَب ه الى أراَد أن يك ولعلَّ اَهللا سبحاَنه وتع

ى أ       ا تمن ًا، آم ه ثاني ه        أوًال، وبإنجاِز طباعِت نُّ اهللا علي م يم امًال، ث ا آ ًا تام راه مطبوع ن ي
ك                     اَب، لكن نجز ذل يكِمُل الكت ه س ه أّن بفوِزه بجائزِة عالميٍَّة ثالثًا، في وقت لم يخطْر بباِل

إن آان في العمر بقية، ثم لما    :  لما قال  ه١٣٧٥آله بفضل اهللا، ولك أن تنظر حاله عام         
ذ  سابِق ال دعاِء ال دعَو بال ه أن ي نَّ ل وَن  ع ه أن يك ا أراد اهللا ل م م ه، ث اَم آتاِب ه خت ي جعَل

 العالميِة للدراساِت اإلسالميِة في      – رحَمه اُهللا تعالى     –الختاُم منحه جائزَة الملِك فيصٍل      
  .حياته، ثم ينتقل بعد هذا إلى رحمة اهللا في العام التالي لهذا مباشرة

                                                 
 ٣/٤/٦٤٩دراسات ألسلوب القرآن الكريم ) ١(

  



١١٨ حممد عبداخلالق عضيمة:ية            من علماء العرب

 لهذا العمِل ولصاحِب العمِل، ويغفُر سقُت التواريَخ موثَّقًة ألبيَِّن المراحَل الزمنّيةَ    
  .اَهللا سبحاَنه وتعالى للجميِع

  :أقسام الكتاب
  : الكتاَب ثالثَة أقساٍم؛ هي– رحَمه اُهللا تعالى -قسََّم الشيُخ 
  .الحروُف واألدواُت، ويقُع في ثالثِة أجزاٍء: القسُم األّوُل

  .الجزء األول يقع في ستمائة وخمس عشرة صفحة
  .ي يقع في سبعمائة وتسع صفحاتالجزء الثان

  .الجزء الثالث يقع في ستمائة واثنتين وأربعين صفحة
  .دراسُة الجانِب الصرفيِّ، ويقُع في أربعِة أجزاٍء: القسُم الّثاني

  .الجزء األول يقع في سبعمائة وتسع صفحات
  .الجزء الثاني يقع في سبعمائة وسبع وثمانين صفحة

  .وتسع وخمسين صفحةالجزء الثالث يقع في ستمائة 
  .الجزء الرابع يقع في ثمانمائة وثالث وثالثين صفحة

  .دراسُة الجانِب النحويِّ، ويقُع في أربعِة أجزاٍء: القسُم الثالُث
  .الجزء األول يقع في سبعمائة وثمان وستين صفحة
  .الجزء الثاني يقع في ثمانمائة وأربع وأربعين صفحة

  .نتين وثمانين صفحةالجزء الثالث يقع في ستمائة واث
  .الجزء الرابع يقع في ستمائة وتسع وأربعين صفحة

  : فهارس آتاب سيبويه-٣
ٍل   ر عم و أآب سِعمائِة صفحٍة، وه ي إحدى عشرَة وت ُع ف ضخُم  يق ُل ال ذا العم ه

ّرِد     : "لفهرسة آتاب نحو، وقاَل الشيُخ في باعِثه على العملِ         ولمَّا أخرْجُت المقتضَب للمب
ه فهر نْعُت ل ن     ص ٌر م ي آثي َب من احثين، وطل ن الب ٍر م اِب آثي َر بإعج صًَّال ظف ًا مف س

ا                    ى غراِر فهرِس المقتضِب، ولمَّ ًا مفصًَّال عل األصدقاِء أن أصنَع لكتاِب سيبويِه فهرس
  .١)("أمكنتني الفرصُة اهتبلُتها، وشرْعُت في تحقيِق هذه األمنّيِة

اهرِة،       ه١٣٩٥بعِته األولى عام    طبَع هذا العمُل في ط     ، في مطبعِة السعادِة في الق
َداهللا           - رحَمه اهللا تعالى     –وبعَد هذا أعَطى الشيُخ      تاَذ عب ُر األس  حقوَق الطبِع على ما أذآ

                                                 
 .٥فهارس آتاب سيبويه ) ١(



١١٩ أبحاث مهداة إلى األستاذ الدآتور حسن الشاذلي فرهود:الشاذليات

ارِس                  ِة الفه ِع، مع جمل وَق الطب ه حق العوهليَّ صاحَب مكتبِة داِر العلوِم الذي اشتَرى من
  .اآلتي ذآُرها
  :ّصِص واالقتضاِب وأدِب الكاتِب فهارُس المخ-٤

اب وفهارس                      ى غرارا فهارس الكت ِب، عل ذه الكت شيُخ له هذه فهارُس صنَعها ال
ٍد              لِّ واح المقتضب، جاَءت فهارُس المخصَِّص في مجلدين، واالقتضاِب وأدِب الكاتِب آ

يبوي                       اِب س ارِس آت ى فه ِع باإلضافة إل وَق الطب د اشترى حق ٍد، وق ِه منهما في مجلٍَّد واح
ومِ        / األستاُذ الفاضُل     ِة داِر العل وهلي صاحُب مكتب ُداهللا الع وقَ  ١)(عب َع الحق َة  ، ودف  الماليَّ

وهليُّ      اَن الع  والحقُّ  –آاملًة، وآاَن المبلُغ آبيرًا في ذلَك الوقِت، سلمه للشيِخ مقدَّمًا، وآ
شيَخ                    -يقاُل ا أنَّ ال ه، آم ًا علي ذا غريب يَس ه  آريَم النفِس حسَن التعامِل رحَب الصدِر، ول

ى           لَّمها إل ى، وس َة األول شيُخ التجرب َة    يستحقُّ هذا وأآثَر، فصحََّح ال نَّ المني ِة، ولك المكتب
وِم                   يُن صاحَب داِر العل ا، ويع عاجلته، ولم تزِل الكتُب حّتى اآلَن تحتاُج من يقيُل عثرَته
ي       ِب الت اِن الكت ى إتق رِص عل لَّ الح ريٌص آ و ح اٍل، فه سِن ح ي أح رَج ف ى أن تخ عل

  .تخرُجها الداُر، فللِه درُّه من رجٍل ما أطوَل صبَره، وأآرَم خلَقه
  :رُس مسائِل النحِو والصرِف في معاني القرآِن للفّراِء فها-٥

اِض،          نشَر في العدِد الثالَث عشَر والرابَع عشَر من مجلِة آلّيِة اللغِة العربيِة بالري
  .وسيأتي ذآُره هناك بإذِن اِهللا تعالى

  : اللباُب من تصريِف األفعاِل-٦
 في مطبعِة ه١٣٩١ان سنَة طبَع عدََّة طبعاٍت، وخرَجِت الطبعُة الخامسُة في شعب    
  .السعادِة في مصَر، وهو آتاٌب متوسٌِّط في تصريِف الفعِل

  . المذّآُر والمؤّنُث البِن األنباريِّ ؛ دراسًة وتحقيقًا-٧
شؤوِن اإلسالميَِّة في مصَر،                      ى لل ِس األعل راِث في المجل اِء الت ُة إحي نشرْته لجن

ي      ، ووقَعه١٤٠١وخرَج منه الجزُء األوَُّل عاَم       ًا، ويمكُنن ه ألم بََّب ل ًا س  من الشيِخ موقع
  :إرجاُع ذلك إلى ثالثِة أموٍر، هي

                                                 
عبداهللا العوهلي فيه، وقرأُته عليه آامًال، فأضاف أنَّ الشيَخ / لم أنشْر هذا الكالَم حتَّى استأذْنُت أخي الكريَم األستاَذ ) ١(

تكثر المبلغ وبخاصة أنه دفع مقدَّمًا، فوفاًء رحمه اهللا تعالى لم يشترط قيمة، وإنما هو الذي قدَّرها، وأن الشيخ اس
للرجلين الشيخ والعوهليِّ أثبت هذا للتاريخ، وآان اتصالي باألستاذ عبداهللا العوهلي صباح يوم األحد الثاني عشر 

 .، ألستأذنه في نشر ما آتبته عنه إن لم ير مانعًا من ذلكه١٤٢٧من شهر صفر الخير من هذا العام 

  



١٢٠ حممد عبداخلالق عضيمة:ية            من علماء العرب

 في – رحَمه اُهللا تعالى    –أنَّ لجنَة إحياِء التراِث تصرََّفْت في عمِل الشيِخ         : األوَُّل
ِت   ِة، واآتَف ي المطوَّل َض الحواش اجتزَأْت بع ِسها، ف ه لنف ذي اختّطْت نهِج ال وِء الم ض

  . المراجِع المختلفِة للمسألِة الواحدِةباإلشارِة إلى
َد                 : الّثانيُة ا إال بع م يَره اٌت ل شيِخ وتعقُّب ى ال أنَّ الكتاَب خرَج وفيه استدراآاٌت عل

ر    ه، انظ ي عمِل ا ف تغرَب وجوَده ِل، واس شِر العم صفحات : ن ، ١ه ١٠، ١ه٩، ١ه٥ال
  .، وغيَرها من الصفحاِت التي جاَء في هوامِشها مثل هذا١ه١١

ُةالّث شواهِد،       . أنَّ د: اِلث اٍت لل َض تخريج ه بع تدرَك علي َدالتّواِب اس ضاَن عب رم
إشارًة منه إلى أنها من عمِله،      ) رمضان(وأضاَفها في طبعِة الشيِخ، ووضَع بيَن قوسيَن        

شيُخ         ٢ه٨٧، وص ٥ه٦٥ص: انظر رى ال ِق، وي شيَخ في التحقي  مثًال، وهو لم يشارِك ال
  .َف إلى عمِله دوَن علِمهأّنه ليَس من حقِّ أحد أن يضي

دآتوِر رمضاِن                     ه بال ى عالقِت ؤثِّْر عل م ي ذا ل آلُّ هذا سبََّب إزعاجًا للشيِخ، ومَع ه
رمضاُن عبِدالتوَّاِب الرياَض، استقبَله الشيُخ استقباًال َحَسنًا، ولم    . عبِدالتوَّاِب، فلمَّا زاَر د   

اِبَع م   ه أن يت َب من ه َطَل ه، ولكنَّ ه تبرَُّم ِد ل اني ُيْب زِء الثَّ ى صدوَر الج ِس األعل . َع المجل
  .وتوفي الرجالِن، ولم يظهْر باقي الكتاِب حتى اآلَن

  : المغني في تصريِف األفعاِل-٨
ثمرُة دراسٍة مستوعبٍة نفضُت لها ما وصَل إليَّ من          : "هذا الكتاُب آما قاَل الشيخُ    

  ". تصريِف الفعِلآتِب النحِو والصرِف ؛ أرجو أن يكوَن فيها غناٌء في دراسِة
د           ه١٣٧٥وقد نشَر هذا الكتاُب ألوَِّل مرٍة عاَم         راٍت، وق دَة م ، ثم نشَر بعَد ذلك ع

ِة   ئلِته لطالِب آلّي اذَج من أس ه بنم سائَله وختَم توعَب م ِل، واس صريِف الفع َصه لت خصَّ
  .م١٩٥٩ م، وعام ١٩٥٨م، وعام ١٩٥٧اللغِة العربيِة في األزهِر عام 

  :ّرِد، دراسًة وتحقيقًا المقتضُب للمب-٩
شؤوِن اإلسالمّيِة في             ى لل نشرْته لجنُة إحياِء التراِث اإلسالميِّ في المجلِس األعل

  .مصَر
الَ                 ذا فق ى ه : وأنجَز الشيُخ تحقيَق هذا العمِل الكبيِر في ستِة أشهٍر فقط، وأشاَر إل

َب         " ًة ترتي سائَله مرّتب ا    فهرْسُت آتاَب سيبويه فهرسًا مفصًَّال، حوى م ِو، آم واِب النح أب
د   ) المقتضبِ (، وقد أسعفني هذا الفهرُس في تحقيِق        ١)(رّتْبُت شواهَده باعتباِر القافيةِ    إذ ق

                                                 
 .على عادة الشيخ في فهرسة ما يقرأ) ١(
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ةُ                     د اشترَطِت اللجن يبويِه والمقتضِب، وق اِب س يَن آت صلِة ب ِد ال سي بعق  في   ١)(ألَزْمُت نف
تَة أشهرٍ                  اوُز س دٍَّة ال تتج ْد  . ٢)("تعاقِدي إلخراِج المقتضِب أن يتمَّ تسليُم الكتاِب في م وق

  .- رحَمه اُهللا تعالى –أنجَز ما وعَد 
ِو      سائِل النح ٍة لم ارَس رائع ه بفه اٍر، ختَم زاٍء آب ِة أج ي أربع اُب ف ُع الكت يق

  .والصرِف في الكتاِب، سهََّلِت الوصوَل إلى مسائِله وقضاياه بيسٍر وسهولٍة
سِم ال        . وقد نشَر د   ِت،          أميُن علي السيد األستاُذ في ق َك الوق ِو والصرِف في ذل نح

دُد الحادي عشَر                       ِة الع ِة الكلّي شَره في مجل وعميُد داِر العلوِم بعَد ذلَك نقدًا لعمِل الشيِخ ن
  .، مخاِلفًا الشيَخ في ترتيِب المقتضِب، وما ارتآه أنه إصالٌح له٢٥٠ – ٢٤١الصفحات 

ه شيئًا فقد نشَر المقتضُب      لم يعقِِّب الشيُخ على المقالِة بشيٍء، ولم يغيْر من منهجِ         
ام             ًة ع ا رأى          ه١٤٠١بعَد المقالِة، بل في العاِم نفَسه نشرًة ثاني ِسه م ى نف ، واستدرَك عل

  .إصالَحه
  : هادي الطريق إلى ذخائر التطبيق-١٠

الى       –أشاَر الشيُخ    ه اُهللا تع ا        – رحَم ي عنواُنه ه الت ِد      :  في مقالِت يَن التجدي ُو ب النح
اَض                     والتقليِد إلى محاول   ديثًا طويًال، أف ا ح ِو وتحدََّث عنه سيَر النح اِب تي ذا الكت ِته في ه

 قديٌم،وقد سنَحْت لَي الفرصُة منذ خمسَة عشَر        ٣)(إنَّ إيماني بهذه الفكرةِ   : "فيه، ومما قاَله  
ى              ٤)(عامًا ، فأخرْجُت آتابًا يحمُل هذه الفكرَة، ويسيُر على ضوِئها، فكاَن بحقٍّ خطوًة عل

  .هذا الطريِق
تقامِة                        ا في اس اُج إليه ي نحت َد الت اِب أن أعرَض القواع ذا الكت آاَن منهجي في ه

ارٍة موجزٍة واضحةٍ           ي ال          ألسنِتنا، وسالمِة أقالِمنا في عب سائِل الت ا الحديُث عن الم ، أمَّ
  .صلَة لها باستقامِة األساليِب فقد تجاوزُته ولم أشْر إليه

اِب ظنَّ   ى ب رِب إل يِّ والمع ن المبن ِو ؛ م ِث النح ن ثل وًا م ى نح اُب غّط ذا الكت ه
اِء، والحديِث عن             يَن البن وأخواِتها، ترآُت الحديَث فيه عن وجوِه شبِه االسِم بالحرِف ح

  .وأقساِمها، ورافِع المبتدأ والخبِر، هذا هو أهمُّ ما ترْآُت الحديَث عنه) أل(

                                                 
 . في المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في مصرهي لجنة إحياء التراث اإلسالمي) ١(
، وقد أشار في مقدمة تحقيقه للمقتضب إلى أن فهارس آتاب سيبويه أعانته على إنجاز ٤فهارس آتاب سيبويه ) ٢(

 .ارس قد طبعت آنذاكالتحقيق، ولم تكن هذه الفه
 .يعني تيسير النحو) ٣(
من شهر شعبان ١٤هاه وآتب مقدمته في ، ويعني به خروج آتابه هادي الطريق الذي أنه ١٣٩٦آان حديثه هذا عام ) ٤(

 .ه١٣٨١
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اليِب،                لم أعتمْد على آتاٍب واحٍد، وإنَّما تحدَّثُت عن آلِّ ما له صلٌة باستقامِة األس
  :لو آاَن هذا الحديُث مذآورًا في غيِر آتِب النحِو، وأمثُِّل لذلَك

  ٢)(...."١)(جمعهما جمَع مذآٍَّر سالٍم) ِرآثي(و ) قليٍل(يجوُز في :  فائدٌة-١
شيُخ  تمرَّ ال م اس ه اُهللا -ث د  - رحَم اِب، وق ي الكت ه ف صُف عمَل ه، وي سرُد منهَج  ي

  . من ذلك البحِث٣)(غرَق ما يقارُب سبَع عشرَة صفحًةاست
اهرِة      ي الق تقامِة ف ِة االس ي مطبع اُب ف ذا الكت َع ه ٍة  ه١٣٨١طب ي مائ ُع ف ، ويق

  .واثنتيِن وسبعيَن صفحًة
  

  :المقاالت
شيخ        ه اهللا تع     –هذه جملُة مقاالٍت نشَرها ال شوٌر في       -الى   رحم ا هو من ا م ، منه

ى     ا إل دَم فيه ي ق سنُة الت ِث، وهي ال دِد الّثال ن الع اِض م ِة بالري ِة العربي ِة اللغ ِة آلي مجل
َع عشَر                    َث عشَر والراب دُد الثال  –الرياِض، ودرَّس في الكلّيِة، حّتى توفَّاه اُهللا، وآان الع

يِن، وِهللا           في المطبعِة،  وقد نشَر الشي      -وهما في مجلٍَّد واحٍد      ِر بحث دِد األخي ُخ في هذا الع
  :األمُر من قبُل ومن بعُد، وهذه المقاالُت هي

  .٤)( األحنف بن قيس-١
  .٥)( أسلوب االستثناء في القرآن الكريم-٢
  .٦)( تجربتي في تحقيق التراث-٣
  .٧)( تجربتي مع آتاب سيبويه-٤
  .٨)( أبو حيان وبحره المحيط-٥
  .٩)( جموع التكسير في القرآن الكريم-٦
  .١٠)( دراسات ألسلوب القرآن الكريم-٧

                                                 
 .١١هادي الطريق إلى ذخائر التطبيق : انظر هذه الفائدة في) ١(
 .٨٩-٨٨النحو بين التجديد والتقليد؛ مجلة آلية اللغة العربية؛ العدد السادس ) ٢(
 .١٠٤ – ٨٨الصفحات من : المجلة؛ المصدر السابق: انظر) ٣(
 .٣٥٣ - ٣٣١مجلة آلية اللغة العربية؛ العدد  العاشر ص: انظر) ٤(
  .٢٩-١١والرابع عشر صمجلة آلية اللغة العربية؛ العددين الثالث عشر : انظر) ٥(
 .١٧٨-١٥٧مجلة آلية اللغة العربية؛ العدد  الحادي عشر ص: انظر) ٦(
 .٥٣- ٣٥مجلة آلية اللغة العربية؛ العدد  الرابع ص: انظر) ٧(
 .٥٠ - ١٣العربية؛ العدد  السابع ص مجلة آلية اللغة : انظر) ٨(
 .٣٤٩مجلة آلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في األحساء العدد الثاني : انظر) ٩(
 .١٠٠-٨١مجلة آلية اللغة العربية؛ العدد  الخامس ص : انظر) ١٠(
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  .١)(ائل النحو والصرف في معاني القرآن للفراء فهارس مس-٨
  .٢)( القلب المكاني في القرآن الكريم-٩
  .٣)(سوف في القرآن الكريم لمحات عن دراسة السين و-١٠
  .٤)( لمحات عن دراسة العدد في القرآن الكريم-١١
  .٥)( مع أساليب القرآن الكريم-١٢
  .٦)( النحو بين التجديد والتقليد-١٣
  .٧)( نظرات في أبنية القرآن الكريم-١٤

رأَة ؟       لم : ردٌّ على مقالِ  : (وقد نشَر مقالًة بعنوانِ    ون الم َر النحوّي ، وهي   )اذا احتق
ا         . ردٌّ على د   واَن، فم ذا العن ُل ه رِة تحم دِة الجزي عدنان رشيد، الذي آتَب مقالًة في جري

  :آاَن من الشيِخ إال أن ردَّ عليه بهذه المقالِة، وختَمها بقوِل الشَّاعِر
  ٨)(ما لمْن ينِصُب الحبائَل في األرِض      ومرَجاه أن يصيَد الهالال

  
  :اجهوده في الدراسات العلي

  
 تمثلت في  جهوٌد آبيرٌة في الدراسات العليا– رحمه اهللا تعالى –آان للشيخ 

السنة التمهيديِة طيلة عقده باإلضافة إلى تدريسه مقرر تدريِسه مقرر الصرف في 
الصرف في السنتين الثالثة والرابعة في آلية اللغة العربية، وآان مثاًال للجدِّ والحزم، 

  . يتوان في إيضاح ما يتصدَّى لتدريسه بصورة رائعةلم يتأخر عن محاضرة، ولم
وآنت من طالبه في السنوات الثالث، باإلضافة إلى إسهامه الكبير معي في 
رسالتي للماجستير وعنوانها هشام بن معاوية الضرير حياته وآراؤه ومنهجه، فقد آان 

إن آراء :  يحرص على معرفة آراء الكوفيين، ويردد مقولته– رحمه اهللا تعالى –
                                                 

  .٢١٦-١٨٧مجلة آلية اللغة العربية؛ العددين الثالث عشر والرابع عشر ص: انظر) ١(
 .٢٨٤- ٢٧٣مجلة آلية الشريعة والدراسات اإلسالمية العدد األول ص: انظر) ٢(
 .٧٠-٦٥مجلة آلية اللغة العربية؛ العدد  الثالث ص: انظر) ٣(
   .٥٦-١١مجلة آلية اللغة العربية؛ العدد الثاني عشر ص : انظر) ٤(
  .٢٧-١٣لعدد التاسع صمجلة آلية اللغة العربية؛ ا: انظر) ٥(
 .١٠٦-١١مجلة آلية اللغة العربية؛ العدد السادس ص: انظر) ٦(
  .٥٢ -١٣مجلة آلية اللغة العربية؛ العدد الثامن ص : انظر) ٧(
/ مكتبة غريب(عبدالعليم إبراهيم، اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية  /٢٣، الجمعة ٣١١٨الجزيرة العدد : انظر) ٨(

القاهرة، / مكتبة غريب(عبدالعليم إبراهيم، اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية  .١١٣ص) م١٩٧٥القاهرة، 
 ه١١٣٫٤/١٤٠١ص) م١٩٧٥
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الكوفيين لم تصلنا عن طريق الكوفيين، ولو وصلت عن طريق الكوفيين لتغيرت 
  .نظرتنا نحوه

 رحمه اهللا تعالى يسهم في اإلشراف على رسائل –باإلضافة إلى التدريس آان 
الماجستير والدآتوراه، ومن هذه الرسائل في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

  :اآلتي
  :تيرالماجس: أوًال

  :أشرف على رسائل الماجستير اآلتية
ا  -١ دم به تها؛ تق ا ودراس ة ؛ جمعه ة واللغوي ن العالء النحوي  آراء أبي عمرو ب

ل د               شين زمي ان من المناق د      . المعيد حسن بن محمد الحفظي، وآ دآتور أحم عضيمة ال
  ه٢٩/١/١٤٠٢حسن آحيل، ونوقشت هذه الرسالة يوم 

سلوم،             الزجاج ومذهبه في النحو ؛ أنج        -٢ ن صالح ال دالرحمن ب د عب ا المعي زه
  .ه٢٠/٢/١٤٠٢ونوقشت بتاريخ 

دين     -٣ م ال ادة لعل فير اإلف سعادة وس فر ال اب س ن آت سم األول م ق الق  تحقي
دات         سية  (السخاوي، وتقدم بها محمود سليمان عبي شتها    )أردني الجن ، واشترك في مناق

  .ه٥/٥/١٤٠١أحمد آحيل، ونوقشت يوم . د
ى                    دراسة نحوية ل   -٤ ا يحي دم به ب، وتق ن أبي طال رآن لمكي ب كتاب إعراب الق

صري،  شير م سية(ب وري الجن ضًا د )س شتها أي ي مناق ترك ف ل، . ، واش د آحي أحم
وم  شت ي د أن   ه١/١/١٤٠١ونوق شة بع ذه المناق ي ه ضيمة ف شيخ ع ف ال ن طرائ ، وم

اقش    شرف أن ين ن حق الم ه م ى أن ار إل الة أش ى الرس ا عل شان ملحوظاته ى المناق أنه
ه عضو                         الة آأن اقش الرس ه، ون زم الطالب بتعديل م يلت ه، ول ه مع الطالب فيما اختلف في
اء والتجرد                 ق العلم مناقش، وآانت مناقشة قوية مستفيضة، أبان الشيخ عضيمة عن خل
سم                           ر ق سم آخر غي ك في ق د ذل د تكررت بع ة، وق للعلم، وهي أول مرة تحدث في الكلي

  .النحو والصرف وفقه اللغة
ي صالح،               أثر اخ   -٥ ن عل ى ب ا يحي دم به ة في النحو ؛ تق تالف اللهجات العربي

ساء        . وأشرف عليها الشيخ عضيمة باالشتراك مع د       عبدالغفار حامد هالل، ونوقشت م
  .ه١٣/٨/١٤٠٢يوم 

  :رسائل الدآتوراه: ثانيًا
أشرف على عدد من رسائل الدآتوراه، ومنها عدد من الرسائل أوشك أصحابها             

ى مشرفين                    على النهاية، لكن   ا، فأحيلت إل ام اإلشراف عليه شيخ عن إتم ة ال  حالت مني
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ا د              ي أنجزه الة الت دآتوراه الرس الم الدوسري،        . آخرين، ومن الرسائل ال ن س داهللا ب عب
  .ه١٦/٦/١٤٠٣ونوقشت يوم ) سيبويه في لسان العرب: (وعنوانها
  

  :عالقات الشيخ
  

الى   –آاَن الشيُخ    ه اُهللا تع اٌت آثي   - رحَم ه عالق ُب عن      ل عٌة حسنٌة، ويجي رٌة واس
ٍة                    ْت، ومن أيِّ جه ا آاَن جميِع الرسائِل التي تأتيه، ولم يتواَن في الردِّ على رسائِله، مهم
دان                       ة في عدد من البل اتذة الجامع جاءت، آانت له مراسالٌت مع عدٍد غيِر قليٍل من أس

  .العربية
ي     ومن أبرِز األشخاِص الذين للشيِخ بهم عالقُة تقديٍر من           غيِر منسوبي الكلّيِة الت

شيَخ في سكنه شماَل            زوُر ال عمَل بها األستاُذ الدآتوُر حسُن شاذلي فرهود؛ الذي آاَن ي
شيخ                ان ال جامِع الرياِض الكبيِر، وغيُره آثيٌر من السعودّيين على وجٍه الخصوِص، وآ

  .ًاحسن فرهود، ويعجُبه عمُله في تحقيق التكملِة آثير. عضيمة يثني على علم د
ى أن د             د حديثي عن المقتضِب إل ِل            . أشرُت عن دًا لعم َب نق سيد آت ي ال ين عل أم

الشيِخ في ترتيِب المقتضِب، ونشَره في مجلِة آليِة اللغِة العربيِة التي ينتميان إليها، ولما   
وٌر،                  . قابَل الشيُخ د   ا فت سوَد عالقَتهم ِة، أو أن ي ك المقال أميَن السيد لم يظهْر عليه أثٌر لتل

  .ل بقيِت العالقُة على ما آانت عليهب
ا صنَعه د            دالتواب    . وأشْرُت عنَد حديثي عن المذّآِر والمؤنَِّث إلى م رمضان عب

ه  –في عمِل الشيِخ، بل إّن االختصاراِت آاَن التوقُُّع يشيُر إلى أّنها من فعِله               عفا اهللا عن
ِة، و            . ، وجاء د  - ِة العربي ِة اللغ رًا لكلي تاذًا زائ حَّ          رمضان أس ِة، وأل شيَخ في الكلي َل ال قاب

ًال زاَره د          ه، وفع ارَة،          . الشيُخ عليه بدعوِته إلى منزِل ك الزي رًا تل ُت حاِض رمضان، وآْن
  .وقد احتَفى به الشيُخ أيما حفاوٍة، وقّدَره تقديرًا رائعًا

ِق د                ا عن تحقي ارِة جرى حديٌث بينهم ك الزي اِب      . وفي تل ارون لكت سالِم ه عبِدال
ه د       سيبويِه، ف  َرَض علي رًة، فع رمضان أْن  . ذآَر الشيُخ أنَّ له على العمِل ملحوظاٍت آثي

ًا،     رَج محقَّق اَب خ ا داَم أنَّ الكت ه م َي ل ه ال داع شيُخ بأنَّ ذَر ال اِب، فاعت َق الكت َد تحقي يعي
هاروُن أحسَن   : فطلَب منه أن ينقَد تحقيَق عبدالسالم هارون، فأطرَق الشيُخ قليًال ثم قالَ           

ذه من                    في تح  ه ه ُر ل نحن نغف قيِق آثيٍر من آتِب التراِث، ولم يوفَّْق في تحقيِق الكتاِب، ف
  .أجِل تلَك
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ه      ي عالقت رجلين فه ين ال ادٍل ب اٍب متب ى إعج ًة عل ْت مبني ي آان ُة الت ا العالق أم
َب                    اب الدراسات، وآت ود شاآر لكت تاذ محم ّدم األس باألستاذ محمود محمد شاآر، وقد ق

ضيمة مقا  شيُخ ع وان  ال ة بعن ة رائع اآر   : (ل د ش ود محم تاذ محم ه : األس ف عرفت ) آي
سبعين                 ونشرت ضمن آتاب دراسات عربية وإسالمية مهداة إلى فهر بمناسبة بلوغه ال

  .١)(٤٥٥ -٤٥٣ص
  :وفاته

  
ه           بقَي الشيخُ   في آليِة اللغِة العربيِة بالرياِض أآثَر من عشِر سنواٍت، جرْت عادُت

الى - ه اهللا تع ام  – رحم ازة نصف الع ضي إج سنوات الماضية أن يق ة ال  وهي – طيل
بوعان  ن     –أس ِة م ادِق القريب ِد الفن ي أح سكُن ف ة، وي ة المكرم ي مك بوع األول ف  األس

ّورةِ           ِة المن ى المدين سافُر إل م ي ًا من المسجِد               الحرِم، ث اني قريب ا األسبوَع الث  ليقضَي فيه
  .النبويِّ

شيخ             ه١٤٠٤وفي عام    ذاك ال ة آن ِد الكلي ى عمي ًا إل  وقبل بدء االمتحاناِت قدَّم طلب
إّنه بقَي في المملكِة أآثَر من عشِر سنواٍت،         : ناصر بن عبداهللا الطريم، وقاَل في الطلبِ      

شيِخ ال          لم يسافْر خالل إجازة نصف العام إلى مصر        ُل ال ، ويطلُب اإلذَن له بالسفر، ومث
وِم                       ِة دواِم ي دُأ بنهاي اِم تب ازُة نصِف الع ر، وآانت إج يردُّ طلبه، فوافقت الكليُة، وتمَّ األم

ران،            ه٨/٤/١٤٠٤األربعاِء   ، إال أّن الشيَخ رغَب في تقديِم سفِره لظروِف الحجِز والطي
  .ُته تصحُبه زوجه٧/٤/١٤٠٤فسافَر يوِم الثالثاء 

يارٍة، ووصفت    ادُث س م ح َع له ز، ووق ه المعت تقبله ابن اهرَة اس د وصوِله الق وبع
اهرة            : "الباحثُة التي آتَبت عن الشيِخ رسالتها قائلةً       اِر الق ى مط ه إل يَن وصَل وزوُج وح

امي في                        د األم شيُخ في المقع َس ال د جل اهللا، وق ز ب آان في استقبالهما ابنهما محمد المعت
ادر سيارِة، وب رٌة  ال يارٌة آبي ت س ين أقبَل ا ح ب فيه ِع الحقائ ُن بوض ُة واالب ت الزوج

َد     اِء، وفق شيخ أصيَب باإلغم َد أن ال م إصاباٍت بي ْق به م تلح سيارتهم، ول فاصطدمت ب
وعُيه، فنقَل إلى مستشفًى قريٍب، ولكنه ظّل مغمًى عليه إلى إن انتقَل إلى رحمِة اهللا بعد                

ي   اعة ف ين س ان وأربع ِو ثم ق ه٩/٤/١٤٠٤نح ة ١٢/١/١٨٤ المواف ه اهللا رحم م رحم
  .٢)("واسعة

                                                 
 .هشام عبدالعزيز الشرقاوي عليها، فجزاه اهللا خيرًا. آدت أال أذآر هذه المقالة حتى نبهني أخي  د) ١(
 .١٣-١٢الشيخ عضيمة وجهوده اللغوية) ٢(
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ة                     ي سمعُتها وقت الحادث ُة الت التها، والرواي ه في رس هذا ما قالته الباحثُة، وأثبتت
دٍد من                    ضًا من ع والتي نقلت إلى الدآتور أحمد آحيل وهو الذي نقل الخبَر، وسمعُته أي

يين ربما يختلُف بعَض الشيء، فبعد وصولهما استقال السيارة الخاصة،     الزمالء المصر 
ت    سائق، فانحرف ن ال ٌة م ت التفات دًة حان ست بعي سافٍة لي اِر بم ن المط روِجهم م د خ وبع
ان يجلس في                 ذي آ السيارُة عن الطريق، واصطدَمت بعموِد آهرباَء، وأصيَب الشيُخ ال

ى            ِة وأعل ة          المقعد األمامي بضربٍة في الجبه ٍة طيل ه في غيبوب ّبَب دخوَل ا س ِف، مم األن
َد  اَق بع ٍة، وأف ي غيبوب ا زاَل ف ه، وهو م اءه أوالُده وبناُت اء، وج اء واألربع ومي الثالث ي
ست     دًة لي ستفيقًا م َي م ا، وبق َب أن يراهم ات، وطل اء وآي ه هن أَل عن ابنتي شاِء، وس الع

و  اء صباَح الي اَء األبن ا ج ارُة، فلم ًة وانتهت الزي اَد طويل يس أف وم الخم و ي الي وه م الت
  .ه٩/٤/١٤٠٤المستشفى أنَّ الشيخ توفي في الليل، يعني ليلة الخميس 

صّديقيَن      ه بال ه، وألحق سيَح جنت كنه ف ه، وأس َر ل عًة، وغف ًة واس ه اُهللا رحم رحم
  .والشهداِء وحسَن أولئك رفيقًا

  
  :بعض أقوال الشيخ

  
شيخ  الى  –لل ه اهللا تع رٌة،  - رحم واٌل آثي ِث     أق اِة والبح ي الحي ه ف سُِّد منهَج تج

ى                     ا عل د بناه ِم فق ا في العل والتعامِل مَع اآلخرين، وله نظرُته الثاقبُة، وآراؤه الدقيقُة، أّم
د        ن أزي اس، ول صُره بالن اؤه وب ا ذآ د أماله اة فق ي الحي ا ف دقيٍق، أم درٍس وتمحيٍص وت

  .له موثِّقًا جميع ما نقلُتعلى هذا، وإنما اخترُت نصوصًا من أقواِله مسندًة إلى أعما
اَل  الى -ق ه اهللا تع ِل   : "- رحم رِة وني دبُِّر والعب ريَم للت رآَن الك اُس الق رَأ النَّ إذا ق

ِب                      ذا الجان ُة ه شغُلني دراس ُب النحويُّ، ت رآِن إال الجان راءِة الق الثواِب فال يشغُلني في ق
  .عن سائِر الجوانِب األخرى

ى  شعر، وأحرُص عل راءَة ال ذي  أهوى ق شعر ال َد ال نَّ جيِّ ه، ولك د من ِظ الجيِّ حف
  .يصلح ألن يحلَّ محلَّ شواهِد النحو له تقديٌر خاصٌّ في نفسي

اشتغَل أهُل القرآِن بالقرآِن ففازوا، واشتغل أهُل الحديِث        : ورحَم اهللا ثعلبًا فقد قالَ    
دٍ             ا بزي ا ليت       بالحديِث ففازوا، واشتغَل أهُل الفقِه بالفقِه ففازوا، واشتغلت أن ٍرو، في  وعم

  .١)("شعري ماذا تكوُن حالي في اآلخرِة

                                                 
 .٨٢النحو بين التجديد والتقليد؛ مجلة آلية اللغة العربية العدد السادس ) ١(
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ال  الى - ق ه اهللا تع ه      : "- رحم ي مادَِّت صِِّص ف ُل بالمتخ ه ال يجم ي أنَّ ي رأي وف
د    ه صورًة واح اُت آتاِب وَن طبع ِتها أن تك ى دراس اآِف عل ذيٍب أو  الع ا لته ر فيه ًة ال أث

واِن                   وٌن من أل وِد، ول قراءاٍت جديدٍة، فإن القعوَد عن تجديِد القراءِة سمٌة من سماِت الهم
  .١)("الجموِد

َو           : "- رحمه اهللا تعالى     –وقال   وليس من غرضي في إخراج المقتضب أن أزه
إنِّي أآر         شاعٍر                به، وأحطَّ من قدر سواه، ف رجم ل ا ت سي عن أن أآون آشخٍص آلَّم ُم نف

  .٢)("جعله أشعَر الشعراِء
ك           :"- رحمه اهللا تعالى     –قال   رة تل فحديثي اليوم إنما هو وحٌي هذه التجربة، وثم

ٌة أخرى، أو رأٌي آ               خر  الممارسة والمعاناة، ولكلِّ إنساٍن تجربته، فإذا آان لغيري تجرب
م اهللا                    راغ من المحاضرة، وعل يخالف ما أذآُره أو استفساٌر فليكتب لي عن ذلك بعد الف

  .٣)("أنَّي ال أضيُق بالرأِي المخالِف، وفي يقيني أنَّ المناقشَة تنضُج الرأَي وتهذَِّبه
ال  ه –وق الى  رحم يَس من : "-اهللا تع ويين، ول اَت النح ا ف رًا مم د سجَّلت آثي لق

َع    ضمَّن جمي د ت رآَن ق م أنَّ الق ْسُت أزع ا، ول اءهم، وأردَّ عليه صيَّد أخط غرضي أن أت
ٍة،                  شريٍع وهداي اُب ت ا هو آت ٍو، وإنَّم اَب نح وَن آت زل ليك األحكاِم النحويِة، فالقرآُن لم ين

الِم             ما جاَء في ا   : وإنَّما أقولُ  لقرآن آاَن حّجًة قاطعًة، وما لم يقْع في القرآِن نلتمُسه في آ
رد                     م ي ه، وإن ل َل ب العرِب، ونظيُر هذا األحكاُم الشرعيُة ؛ إذا جاَء الحكُم في القرآن ُعم

  .٤)("به نصٌّ في القرآِن التمسناه في السنَِّة وغيرها
  

  :أمثلة من اختياراته واستدراآاته وأقواله
  

لن أطيَل الحديَث عن تعقباِت الشيِخ للسابقين، واستدراآاِته في النحِو والصرِف،           
  :وإّنما سوف أآتفي ببعِض األمثلِة، ومنها على سبيِل المثاِل

                                                 
 .٤المغني في تصريف األفعال ) ١(
 ).الثانية : ط ( ١/١٢٦المقتضب ) ٢(
 .٨٣-٨٢النحو بين التجديد والتقليد؛ مجلة آلية اللغة العربية العدد السادس ) ٣(
 .٩٥ لعدد السادس،للغة العربية االنحو بين التجديد والتقليد؛ مجلة آلية ا)٤(
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ِل المقت      وِل الفع دَُّم معم تقباَحه تق سهيليِّ اس ى ال تدرَك عل ا،  اس سيِن عليه رن بال
سماع،      ن ال دليل م ى ال ُة إل ؤالء الجلَّ شر ه م ي ان، ول ا حي رَد والرضّي وأب ق المب وواف

  .١)(ووقف الشيخ على هذا التقديِم في القرآِن الكريِم، وأورد شاهدًا عليه
ترَط شريُّالز اش ي مخ ر ف ِة )أنَّ( خب د الواقع و( بع وَن أن )ل ا يك ًال، خبره  فع

  .الكريم القرآن في مشتّقًا واسمًا جامدًا، اسمًا جاء خبرها أن الشيخ عليه واستدرك
ه،  مضافاً  والفعل  )أن( من المؤوَُّل المصدُر يقَع أن الطراوِة ابُن منع  واستدركَ  إلي

ه شيُخ علي صدَر أنَّ ال ؤول الم ن الم ل )أن( م اَء والفع ضافًا ج ه م ي إلي ٍة ف ين ثالث  وثالث
  .القرآن من موضعًا

اِب،  بعد المفرَِّغ االستثناِء وقوَع النحويُّوَن منع وا  اإليج ك  وعلَّل أنّ  ذل ه  ب د  وقوَع  بع
 عشرة ثماني القرآن في جاء أنه الشيُخ عليهم واستدرَك والكذَب، المحاَل يتضّمُن اإليجاِب

اِت،  بعَد المفرَُّغ االستثناُء وقع آية ِضها  وفي  اإلثب ان  بع اتُ  آ داً  اإلثب ا  مؤّآ د  مم ه  يبع  تأويَل
  .٢)(بالنفي

  .بالعنِق أحاَط ما القالدِة من ويكفي
  

  :خاتمة
  

ذه سيرُة ه صرُةا ال ا لمخت ي آتبُته دٍة ف صيرٍة م زمِن، من ق اك ال وٌر وهن رٌة، أم  آثي
ذرِ  من يكون ربما لكن تسجيلها في رغبت متعدِّدة آتابات من مختلفة ونصوص  ضيق  الع
اكَ  أسجُِّلها،  لم أخرى وأمور الوقت، سّجلٌة،  أحداثٌ  وهن ائع  م ة  ووق ا  مختلف  الخاصُّ،  منه
ة  السيرة في تدخل فصولها، شتوعاي الشيخ حياة في جرت العام ومنها م  الذاتي  أسجلها  ول
ل  أال شخصيا  لي نصيحته هو منه تلقيته توجيه أهم ولعلَّ هنا، ا  عمالً  أقب ا  إداري ان  مهم  آ
ى ي حت ع أنه ل جمي ي المراح ب الت ًا تتطل اًال بحوث ة، وأعم ا علمي ي وأنه ى ه ن اَألْول  م

  .اإلدارية األعمال
ره،  أفنى علٍم سيرَة يعرَف أن أراَد لمن مكنًة قدمت فيما لعلَّ وأخيرًا ى  عم  أن وتمن

ذي  الكتاَب أنهى حتى البقية هذه وامتدت ذلك، له اُهللا فحقَّق بقّيٌة، العمر في يكون  نصَّبَ  ال
َسه ِل نف ه، للعم ى في ه وأنه ه، طباعَت همْت ومراجعَت ُة وأس ام جامع د اإلم ن محم عود ب  س

                                                 
 .٦٩السين وسوف في القرآن الكريم؛ مجلة آلية اللغة العربية العدد الثالث : انظر) ١(
-٢٩دراسات ألسلوب القرآن الكريم؛ مجلة آلية اللغة العربية العدد الخامس : انظر هذا وأآثر منه بالتفصيل في بحث) ٢(

٩٣. 

  



١٣٠ حممد عبداخلالق عضيمة:ية            من علماء العرب

دُ  ثم الطباعِة، نفقاِت بتحمِل له إعانتها في اإلسالمية الى  سبحانه  اهللا يري تمَّ  أن وتع عُ  ي  جمي
 أسهمت  آما الكتاِب صاحِب خدمِة في أخرى مرًة الجامعُة تسهَم وأن الشيِخ، حياِة في ذلك
ل  المؤلَف فرّشَحِت ونشرًا طباعًة الكتاِب خدمِة في ائزةٍ  لني ٍة؛  ج ائزة  وهي  عالمي ك  ج  المل

ا،  فيفوز – تعالى اهللا رحمه– فيصل ه  ليلقى  به د  رّب ك  بع ام  في  ذل الي  الع ا  الت لفت،  آم  أس
رَ  الجزاِء،  أحسنَ  شيخي اهللا فجزى المتقين، ويجزي عباده، على يمنُّ آريم واهللا ه،  وغف  ل

ى  الجزاءِ  خيَر اإلمام جامعَة اهللا وجزى مقاَمه، ورفَع نزَله، وأآرَم ا  عل ةِ  في  جهوِده  خدم
  .بالعلماِء والعنايِة العلِم،

  .العالمين رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر
  .وبرآاته اهللا ورحمة عليكم والسالم
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  عوض بن حمد القوزي. د. أ                                                             
  آلية اآلداب-قسم اللغة العربية                                                              

  الرياض-جامعة الملك سعود                                                                                       
            

  
سؤالين، ونجيب          " تيسير تدريس النحو  "قبل الحديث عن     ذين ال يحسن أن نطرح ه

  :عليهما بصدق وموضوعية
 وأبوابه وموضوعاته   -قوانينه-هل الصعوبة التي نشكو منها تتمثل في النحو نفسه            - ١

  .وقضاياه
ع   - ٢ صعوبة راج صدر ال ل م سها  أو ه ة نف ة العربي ى اللغ راًدا - إل ى، إف ا ومعن نظاًم

  !.؟-وترآيًبا، وأصواًتا
ان من           م يخل زم شأته، ول شأت بن فإذا آانت الشكوى تومئ إلى النحو فهي أزلية ن
سنتهم          الق أل ه، وإط عوبة فهم ن ص ين م ذمّر بعض الدارس سبنا ت ا، وح رض له التع

ه يعكس             بالهجاء تارة لحملته، وتارة للعلم نفسه، وهو وإن        ل الظرف، إال أن  ُعدَّ من قبي
دد    اب الع صعب ب دهم يست ذا أح شكوى، فه امن ال ى بعض مك ه إل اة أصحابه وينب معان

  : فيقول
  َدْدإالَّ  َتَفاِصيُل  الَعي            في النَّْحِو َال  َيْقَهُرِن

ه صعوبة         " إضمار أنْ  "وثان يستعصي عليه باب      شكو إلي ازني وي ى الم فيتوجه إل
  )١(:لباب قائًالهذا ا

  

                                                 
 .٦-٥، ص٢إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج  ) ١(
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ت  ى َمِلْل ِو َحتَّ ي النَّح رُت ف  َتفكَّ
َحاَبُه ًرا وأْص ُت َبْك  وأْتَعْب
يِّنٌ    اِهٌر َب ُه َظ ْن ِعْلُم  َفِم
ا   اِهِره َعاِلًم ُت ِبَظ  َفُكْن
ا  ِه الَعَف ا َعلْي َال أنَّ َباًب  َخ
ه    ى َجْنِب اٌب إَل َواِو َب  وِلْل

ُت ا : إَذا ُقْل اَذا ُيَق اُتوا لَم  َه
ذا َذا َآ َل َه ا ِقْي وا لَم  أِجْيُب
ًعا ا َمْوِض ُت َلَه ا إن َرأي  َوَم

 اوِل َمـــْن ُطــُر ِمـا َبْكـُت يــْْد ِخفــَفَق

َدنْ     ِه والَب ِسي ِب ُت َنْف  وَأْتَعْب
ّن لِّ َف ي ُآ َساِئِل ف ول الَم  بُط
نْ     َد َبَط اِمٌض  َق ُه َغ ْن ِعْلُم  وِم

نْ  وُآ ِه َذا ِفَط ُت ِبَباِطِن  ْن
نْ  ْم يُك ُه َل ا َلْيَت اِء َي  ُء للَف
نْ    ْد ُلِع َسُبه َق ِت أح َن الَمْق  ِم

ْس: ُل أِتَيْنَل َك أْو َت  ُت ِبآِتْي
َماِر أنْ  :َعلى النَّْصِب؟ َقاُلوا    بإْض

ّن َل إالَّ ِبَظ ا ِقْي أْعِرَف َم  َف
أْن ُأَجــــّن) أْن(ِر ـُر ِفي أْمــُأّفكِّ

  
إلن آنتم تصلحون اللغة    : "يسمع المشتغلين بالتصريف فيومئ إليهم مغاضًبا     وآخر  

  ".إنكم أول من أفسدها
  )١(:وقال بعض األعراب

ي       ِو ُيْعِجُبِن  َماَزاَل أْخُذُهُم ِفي النَّْح
هُ    ْسُت أُفَهُم ا َل ِمْعُت َآَالًم ا َس  َلمَّ

  َيْعِصُمِنــــيَتَرْآُت َنْحَوُهُم واهللا

 رُّْوِمى َسِمْعُت َآَالَم الزِّْنِج وال     َحتَّ 
ْوِم اِن والُب ُل الِغْرَب ُه َزَج  َآَأنَّ

 َن التََّقحُِّم ِفي ِتْلـَك الَجَراِثْيـــِمـــِم
  )٢(:وقال بعض األعراب

نْ     ْسَتْعِرِبيَن َوِم َن الُم ُت ِم اَذا َلِقي  َم
ا إْن ُقْل وُن َلَه ِه َيُك ًة ِفي  ُت َقاِفَي

 َقاُلوا َلَحْنَت، وَهَذا الَحْرُف ُمْنَخِفضٌ   
ِد اِهللا  واْجَتَهــُدواــَوَحرَّشوا َبْيَن َعْب

دُعوا    ِذي اْبَت َذا الَّ ِوُهُم َه ْيِس َنْح  َتْأِس
 َمْعًنى ُيَخاِلُف َما َقاُسوا َوَما َوَضُعوا     
ْيَس َيْرَت َذا َل ْصٌب، وَه ُعَوَذاَك َن  ِف

َوَبْيَن َزْيٍد، َوَطاَل الضَّـْرُب والَوَجُع
  :إلى أن قال

                                                 
 .١٣٩، ص٢اإلمتاع والمؤانسة، ج  ) ١(
 .١٤٠، ص٢المصدر السابق، ج  ) ٢(



أبحاث مهداة إلى األستاذ الدآتور حسن الشاذلي فرهود: الشاذليات   ١٣٣ 

ُذوا   ْم، َفُخ ُروٌف َلُك ْوِلَي َمْع لُّ َق ا ُآ  َم
ْنِطِقِهمْ   اُلوا ِلَم ِد اْحَت ْوٍم َق ْيَن ِق ْم َب  َآ

 َنًةـأيـــــــْوٍم َرَأْوا ِشْيًئا ُمَعــــَوَبْيــــَن َق

ْم َتْعِرفُ   ا َل وَن، َوَم ا َتْعِرُف َدُعواَم  وا َف
ى ِرْيَن َعَل واوآَخ راِبِهْم ُطِبُع   إْع

 ْوٍم َرَوْوا َبْعَض الَِّذي َسِمُعـواَوْبيَن ق
سه،         فإذا ما دققنا النظر في مصطلحاتنا وجدنا أن الشكوى من النحو ال تعني النحو نف

ا هي   ة النحو إنم ك إال أن حقيق ا ذل ده، وم ه وقواع ي صعوبة قوانين ا تعن در م اء "بق انتح
ى آالم العرب فهو                   )١ (..."سمت آالم العرب في تصرفه         يس عل ا ق ك م ى ذل  وُحمل عل

الم العرب دهم من آ ًرا ممن )٢(عن رى آثي ا ن اء، ألنن ذا االنتح ي ه ة صعوبة ف يس ثم  ول
ل       يخالط الشعوب العربية ال يلبث قليًال إال وهو يتكلم بلسان          هم، يفهم ما يقولون ويستطيع نق

ى                  نهم عل ان، ومحصولهم من الفصاحة لك ما يريد نقله إليهم، مع تفاوت في درجات اإلتق
ك       ي ذل م ف يهم، وه ى عل ا يلق ل م ون ج ن مقاصدهم ويع ر ع ستطيعون التعبي ال ي ل ح آ

ر يعكسون اللغة المسموعة المحكية، ومحصولهم منها محدود، ألنه ال يتجاوز حدود التعبي           
ام، الختالف                 المتصل بخدماتهم، فإذا ما انتقل إلى مجال آخر رأيته يتخبط في الفهم واإلفه
ذا عن طريق               ابقه، وه د عن س ا الختالف الوسط الجدي المفردات التي تطرق سمعه تبًع

  .المشافهة ثابت ال يحتاج إلى براهين أو أدلة
ة         ومن الثابت أن الذي سيكون ثقيًال على غير العربي إنما هو            ة العربي م نحو اللغ  تعل

وانين         تخدام ق ى اس اة إل سماع والمحاآ ن ال ينتقل م ه س رى، ألن ا األخ رفها وعلومه وص
ا                       ا استعصى فهمه ه ربم ا إن الي إذا قلن ل ال نغ وقوالب ربما ال يستخدمها العرب أنفسهم، ب
وانين مجردة، ال تخضع                       ذتهم، فهي ق سهم فضًال عن تالم ة أنف على بعض معلمي العربي

ًعا     للق راه خاض ذي ال ي الم ال صيح الك ى ف اس عل ا تق ا إنم ة، ألنه ة المحكي ى اللغ اس عل ي
ي      ه ال تلب ة لدي ة القائم ال، ألن الملك ده صعب المن ه لوج و حاول يًال، ول تعمال إال قل لالس
ا                 ه أو شكوى، وربم ة ظالم ة، أو آتاب اء خطب ام إلق اجًزا أم حاجته آلها، ولذا تراه يقف ع

  .بة رسالة تتطلب االرتقاء باألسلوب وباإلعرابوجد الصعوبة عند آتا
د                 : من هنا نبادر بالقول    صعوبة تظهر عن يس صعًبا، ولعل ال ة ل إن تعلم اللغة العربي

راض   ى االفت اوزة إل د، المتج ي التجري ة ف تعمال، المفرط دة عن االس ا البعي ب قوانينه طل
ا      والتأويل، أما أصولها وقوانينها النحوية والصرفية القائمة عل        د، فإنه ر المعق اس غي ى القي

ول                        د، يق ك أدنى جه ذل في ذل ة إن ب سهلة المنال، وال يستعصي فهمها على طالب العربي

                                                 
 .٣٤، ص١الخصائص، ج  ) ١(
 .١٤٥، ص١المصدر السابق، ج  ) ٢(
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يه يم مارس سي ول شرق الفرن دها  : "المست ة، فقواع م أصول العربي ًدا تعل سهل ج ن ال إن م
اد           ب ال يك شكل عجي ضبوطة ب ية وم ي قياس رة ه دة ألوَّل م ر معق ي تظه صرفية الت ال

دل،       يصدق،   د معت ة، وبجه ستطيع تحصيلها بأشهر قليل حتى إن صاحب الذهن المتوسط ي
اني              : "ويضيف هذا المستشرق قائالً    يس بالفعل اليون ال إذا ق إن الفعل العربي هو لعبة أطف

ه       د في سيط ال تعقي و فب ا النح تقاق، أم ي االش عوبة ف اك ص يس هن سي، فل ل الفرن أو بالفع
  .)١("مطلًقا

سي    و الفرن ر ه شرق آخ ن مست هادة أخرى م ذه ش يل(وه ري لوس ول) هن ذي يق : ال
ا                      " ة، آم ر من المرون در آبي ه ق سيًطا، وفي وتقدم العربية أيًضا نسًقا من قواعد اإلعراب ب

سذاجة      ين ال ع ب الم تجم ب الك ن ترآي اليب م دم أس سم    تق ال يت ن األفع سًقا م ة، ون  والدق
  .)٢ (..."بالبساطة

ناهيك عن امتداحهم لجرسها الموسيقي الذي ال نكاد نرى له مثيًال في آثير من لغات               
نهم             وم يفترض م ا ق ة وسهولتها وجماله ذه اللغ سر ه شهد بي العالم، فيا ليت شعري آيف ي

اء            في الوقت ال  !. الشكوى؟ نهم الحي وم يفترض م ل   -ذي يشتكي صعوبتها ق ى األق  من   -عل
  .المجاهرة بالشكوى

دعوات                        ا هي صدى ل رهم، إنم اء العرب وغي ر من أبن ا آثي إن الشكوى التي يردده
ة،               مغرضة أطلقها المستعمرون في وقت مضى، عندما حاولوا الدخول إلى معقل قوة األم

ة ثوا داخل، بخلخل ن ال ا م ي ثقافته دتها، وضربها ف ا ووح ن قوته ا عن مكم ا، وإبعاده بته
ا                  ا ملموًس ا واقًع ا، وتخيلوه وظلت تلك األصداء تتردد على أسماع الناشئة حتى ظنوها حًق
ة التي             ى اللغات األجنبي ل الناشئة إل سوا مي ة، ولم ة الفصحى والعامي عندما قيل لهم بثنائي

م ي  صحى ل م أن الف ي روعه ا وغرس ف تعمار وجهه م االس سَّن له ي ح ان إال ف ا مك د له ع
ك         ل تل ن مث تخلص م ى ال دعو إل ة ت ضارة الحديث صفراء، وأن الح ب ال ون الكت بط
تعمال،  ات من االس د م ظ ق اإلعراب، أو لف ر التقعر ب ا غي رى فيه ي ال ُي االستعماالت الت
رب،  الم الُمْع ستغرب الك ئتنا صارت ت ى إن ناش ين الكتب وحسب، حت وًرا ب وأصبح مقب

  .صاحبه أو هجرتهوربما استهزأت من 
ة              سي في الجامع شته بنف ا عاي ة مم ة الميداني . وفي هذا السياق يحضرني بعض األمثل

ه                       ان طالب ًدا، وآ ك سعود عمي ة المل ة بجامع ة العربي ففي الفترة التي خدمت في معهد اللغ
                                                 

 .٩٠٤ -٩٠٣، ص٤، ج٧٣و والصرف، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجتيسير مباحث النح  ) ١(
 .٩٠٤المصدر السابق نفسه، ص  ) ٢(
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ى                         درتهم عل دين من عدم ق ّي بعض الطالب الواف وال يزالون من غير العرب، اشتكى إل

ا يتصل بضعف سيطرة               التفاهم مع ال   طالب السعوديين في الجامعة، وظننت األمر طبيعًي
م      ى الفه هؤالء الوافدين على زمام العربية، وأنه سيأتي يوم غير بعيد لتكون لهم القدرة عل

ول   وا الق نهم أردف ام، لك ات    : واإلفه ة أو لهج ا بلهج ون معن سعوديين يتكلم الب ال إن الط
ذي نفهمه، وهي لهجات ال تخضع لإلعراب وال لقياس        محلية، خارجة عن نظام العربية ال     

ا من                  الفصحى التي تعلمناها، ولذلك فإننا ال نتعلم العربية من أبناء العروبة بقدر ما نتعلمه
ة أن                 ا الطالبي زمالئنا الوافدين من األقطار األخرى، ولقد أصبح من الظواهر في تجمعاتن

ة       ترى الصيني يجلس مع األفريقي أو مع األوروبي        اهمون بالعربي ى  - واآلسيوي، ويتف عل
ات،                  -القدر الذي تعلموه   ة في الكلي رة العربي اء الجزي اقهم أبن  وال يأنسون بالجلوس مع رف

ذا                      ر أصحابها ه ا غي دة، فال يفهمه ة جدي ألن لهجاتهم التي يتحدثون بها تبدو وآأنها رطان
رى الطالب العربي              ر   -شيء محزن، واألشد منه حزًنا أن ت ذي يفت ى       ال رة عل ه الغي ض في

ى                -لغته ة إل دعوه المجامل ا ت ة الفصحى، وربم ه بالعربي ذي يكلم  يهزأ من الطالب الوافد ال
ا                     ة ظن ى مستوى العجم ا إل التخاطب مع ذلك الوافد بلغة ملحونة يمعن هو في اإلسفاف به
ة                 ى المستوى المعرفي لمخاطب ا إل ه أن يتوصل به منه بأنها لغة التخاطب التي يجب علي

ن  غ ى أي أساس م وم عل ذوق وال اإلدراك، وال تق رم ال ة ال تحت ى بلغ ي، فيتجل ر  العرب ي
  .المنطق اللغوي، آما أنها ال تستند على القياس الذي قامت عليه العربية أول ما قامت

ام   اب أم ي الكت راءة ف ن الق ا العرب أصبح يخجل م ن أبنائن ًرا م إن آثي ة ف وبالتجرب
يما أول اجم، ال س ؤالء األع وي، وحسبك أن  ه ي التحصيل اللغ دًما ف ذين أحرزوا تق ك ال ئ

ة     تسمع من الطالب األفريقي أو الصيني أو غيرهما لغة سليمة في التخاطب والحوار، ولغ
راءة     ة وق ي الخطاب د ف ي تعق سابقات الت ي الم اء ف ع الخطب سابق م و يت يقة وه ة رش معرب

أن أصح     الشعر بله حفظ آتاب اهللا العظيم، وهذا يدعونا إلى الت    فكير في دعوى المقدسي ب
ا          ا تكلف م يتكلفونه ي ألنه وي الفارس يم اللغ ي األقل شرق، أي ف ي الم ا ف تكلم به ة ي العربي

  .)١(ويتعلمونها تلقفا
زام                         ر االنه ا غي سير له بابنا ال تف ة ش ى لغ أعود ألقرر أن هذه السلبية التي تظهر عل

ذاتي روبتهم ال زون بع انوا يعت شها أسالفنا، حيث آ ان يعي ي آ زة الت شعار الع دم است ، وع
ه لمن                  دم احترام ه يق ل الحاضر فال غرو أن ا الجي ا، أم ة ومن لهج به ويستهجنون العجم
ة أو     ن إنجليزي ا، م ة منه يما الغربي ة ال س اظ األجنبي بعض األلف ة ب ة الملحون زج العربي م

                                                 
 .٣٢أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، ص  ) ١(
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و                فرنسية أو ألمانية، ليدل على       االحترام ل ل ب ن يقاب ه ل سعة ثقافته، ومدى تحضره، وأظن
ل تحضر                   لهج بلكنة هوساوية أو أوردية، أو حتى صينية، ألنه ال يرى في هذه اللغات دلي
يضفي إلى شخصيته هالة االحترام الذي تضفيه عليها اللغات الغربية، فليت شعري آيف               

دير الم             تهم يعلمون مدى تق ذل، لي العزة ال ة،      يستبدلون ب ذه اللغ رهم له ربيين وغي ين الغ ثقف
  .)١("باستثناء الصين، ال يحق لشعب أن يفخر بلغته غير  العرب: "يقول المستشرق فيشر

ر                         ه عب ذي حملت الفكر ال ا اللفظي، ونفخر ب ق نظمه ة وطرائ ذه اللغ اء ه إننا نفخر ببن
ا األ         ذي تحمله ة           السنين، والنسق الناصح ال راد، عالي ليمة الم أليف، س اظ، فهي سهلة الت لف

ل، وال    ى تأوي ستعملها إل نفس، ال تحوج م ى ال سمع إل سابق ال ة الحواشي، ت ق رقيق الرون
  .)٢(تشق عليه بغموض

ا، ونح          وم  إال أن معرفة العربية، سليقة وطبًعا، تختلف عن فهمها صناعة وقانوًن ن الي
ا                             سها هي أم في قوانينه ة نف ة أفي اللغ ذه اللغ صعوبة في ه واطن ال ة م إنما نحاول معرف

  !وصناعتها؟
ا هي                     شتكون إنم ا الم شتكي منه ومن أجل ذلك يجمل بنا أن نقرر أن الصعوبة التي ي
تنتجوها       سماع، واس تقراء وال ة باالس اء العربي تخرجها علم ي اس وانين الت نُّظم والق ي ال ف

دان              بالمما ذا المي رسة والحكمة، وتنافسوا في حذقها والتعليل لها، وصارت مدارسهم في ه
ث هي    ن حي ة م ي، وال اللغ سان العرب ه الل ي ملك صعوبة ف ست ال شهورة، ولي ة م معروف
رة، أو حمل           ام، ورونق فك ترآيب ونظم وبناء ومخارج أصوات وأداة تعبير، ووسيلة إفه

ستغنية        فاآتساب ملكة اللسان العربي    -رسالة   ة م  هي غير صناعة العربية، وأن هذه الملك
  .)٣( آما يقرر ابن خلدون-عن تلك الصناعة بالجملة

ناعة      ة ص ليقة واللغ ة وس ة ملك ين اللغ رق ب ي أن نف ة ينبغ ذه الحقيق رف ه ي نع ولك
  .وقوالب مقننة

دون ن خل ول اب ة: "يق ا هي معرف ة إنم سها صناعة العربي ة ومقايي ذه الملك وانين ه  ق
ة من يعرف  ا هي بمثاب ة وإنم ست نفس الملك ة، فلي ة ال نفس آيفي م بكيفي و عل خاصة فه

ا عمالً          ا، وال يحكمه ذه             ...صناعة من الصنائع علًم وانين اإلعراب مع ه م بق ذا العل ، وهك
ذ              ًرا     الملكة في نفسها، فإن العلم بقوانين اإلعراب إنما هو علم بكيفية العمل، ول لك نجد آثي

                                                 
 . المقدمة٢المعجم الكبير، ص  ) ١(
 .١٤٢ -١٤١، ص٢اإلمتاع والمؤانسة، ج: انظر  ) ٢(
 .٥٦٠مقدمة ابن خلدون، ص: انظر  ) ٣(
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وانين إذا سئل في             ك الق ا بتل ة المحيطين علًم رة في صناعة العربي من جهابذة النحاة المه
آتابة سطرين إلى أخيه، أو ذي موّدته، أو شكوى ظالمة، أو قصًدا من قصوده أخطأ فيها                

  .)١("عن الصواب، وأآثر من اللحن، ولم ُيجد تأليف الكالم
ور وهو ال                     "وبالمقابل   ين من المنظوم والمنث د الفن ة، ويجي ذه الملك نجد من يحسن ه

وانين           ن ق يًئا م رور، وال ش ن المج ول م ول وال المفع ن المفع ل م راب الفاع سن إع يح
  .)٢(صناعة العربية

يمهم       وهذا يدعونا إلى أن نفكر في أقرب السبل إلآساب المتعلمين ملكة           م تعل ة، ث  اللغ
ة غرس               ا ال تأخذ أهمي نا وجامعاتن قوانينها وصناعتها ليصلوا إلى الحسنيين إال أن مدارس
ة،                    وانين ملزم الملكة أوًال بعين االعتبار فتراها تلقي إلى الناشئة قوالب صماء في شكل ق
ك  ظ تل ى حف ة، وصرفت الدارسين إل ة اللغ وي، وابتعدت عن ماهي خلت من الحّس اللغ

ة ا صلة عن اللغ تعلم منف ستظهرها الم دة عن الممارسة، ي شواهد، بعي ًوا من ال لقوالب خل
م                   ر ول اء الغزي نفسها، فتراه آمن تشرح لـه طرق السباحة شرًحا نظرًيا وهو ال يعرف الم
ة، أو آالنجار                        ه النظري سعفه معارف م ت يم غرق ول يجرب السباحة فيه حتى إذا ألقي في ال

ار  ارس النج م يم ذي ل شب،    ال ع الخ ي تقطي شار ف تعمال المن ة اس ـه آيفي شرح ل ط، وي ة ق
  .وصناعة األبواب أو غيرها، فإذا جاء إلى تطبيق ذلك عملًيا رأيته عاجًزا عن آل شيء

ه اهللا  ي رحم دآتور المخزوم ول ال ن   : "يق صنعة أصبحت ضرًبا م ذه ال ال ه إن أمث
اة مجم            د بعض النح ة        الرياضة العقلية البائسة، وصار النحو عن وعة من األصول النظري

  .)٣("الجافة، ويبالغون في تحكيم المنطق واالعتبارات الفلسفية في الدرس النحوي
د   ا نري ة، وإذا آن ون موجه د أن تك ة ال ب ذه الممارس ة، وه ي الممارس ة إذن تعن فاللغ

فإن قامت  " ن الدارس والنحو  إقامة عالقة عشق بي   "تكوين ملكة اللسان العربي، فال بد من        
ن       لوب م أي أس ة ب د العربي يم القواع ى تعل ال عل ان اإلقب صبح باإلمك ه ي ة فإن ذه العالق ه

  .)٤("أساليب تدريس العربية
راءة في             وهذا العشق إنما يتكون بتوجيه المتعلمين إل       ره ق ا العربي شعره ونث ى تراثن

ا حفظ          ا، وم فهم، وحفًظا في وعي، وسيجدون في النماذج الشعرية وأمثال العرب وخطبه

                                                 
 .٥٦٠مقدمة ابن خلدون، ص  ) ١(
 .٥٦٠المصدر السابق نفسه، ص  ) ٢(
 .٧أعالم النحو العربي، ص  ) ٣(
 .٨٩١ -٨٩٠، ص٤، ج٧٣تيسير قواعد اللغة العربية، مجلة مجمع اللغة العربية ، مج: انظر  ) ٤(
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روا من           إذا أآث ه، ف ى االستزادة من اه، أداة تحثهم عل لنا من تراآيب آالمها ما إذا فهم معن
ه، وأصبح      التدريب على قراءته، واستمرأوه، سهل عليهم محاآاته، وانقطعت نف          وسهم إلي

د          ذلك نكون ق ذا، وب شعرية، وهك ى شواهده ال من اليسير عليهم تطبيق قوانينه النظرية عل
املي     زودناهم بالملكة المطلوبة والدراسة بأسرار اللغة وقوانينها الصناعية، في أسلوب تك

ا قوال         ا وآأنه ة أو ينظر إليه وم العربي ين عل ق وال يفصل ب ة والتطبي ين النظري ربط ب ب ي
ان،                          م البي ى جانب عل ى جانب النحو إل ل يبحث الصرف إل منعزل بعضها عن بعض، ب
سه      ليحّس أن هذه العلوم روافد للملكة المنشودة، واللغة الفصيحة المطلوبة، وليزيل عن نف

  .الخوف من تعلم النحو منفصًال عن غيره من علوم العربية
ب العربي أوًال، ونساعدهم    إن علينا أن نغرس في الناشئة حب الفصحى، وحب األد         "

ي      ة الت د النحوي تخالص القواع ذق صناعته واس ائل ح ي وس شروع ف ل ال ه قب ى تذوق عل
  .)١("تحتاج في استنباطها إلى الدربة واألذهان القوية

ة ي فطرة ال فطن ا العرب صبح نحون سعى ألن ي ا ن ي )٢(وإذا آن ا أن ننظر ف إن علين  ف
ة            ي العملي ؤثرة ف ر الم رف العناص نشء، ونتع ة لل يم اللغ ا تعل ي عليه ي نبن س الت األس

  .التعليمية والتربية اللغوية
ة   ف ا المدرس زل، وثانيه ا المْن ن   أوله ا م ا فيه ة   ( بم ط منهجي اب وخط م وآت ، )معل
ا ع: وثالثه ر   المجتم ه وغي وي موجَّ تعمال لغ ن اس ه م تج عن ا ين ة وم ساته المختلف  ومؤس

سلوك    ي ال ل ف ه يتمث ر الموجَّ ة، وغي كاله المختلف الم بأش ي اإلع ون ف ه يك ه، فالموجَّ موجَّ
  .ي الشارع والحارة والسوق والمدرسة والملعباللغوي الذي يطرق آذان النشء ف

ة                 شئة اللغوي ًرا في التن ة تلعب دوًرا آبي سها         -هذه العناصر مجتمع م تكن هي نف إن ل
ا ة عنه سؤولية آلي سؤولة م ره من العناصر وال -الم ًدا لغي ا وراف د أساًس  وآل عنصر يع

وين      ي تك ا ف ا جميًع ل تأثيره ن تجاه ا ال يمك ض، آم ن بع صلها ع ن ف سًيا يمك ل نف الطف
وفكرًيا ولغوًيا ومعرفًيا وتأهيله اجتماعًيا، ومن أجل ذلك آان على آل منها أن يعي دوره                
ه                ناد مهمت ي عن دوره، أو إس في هذا التكوين، وأن يضطلع بمسؤوليته، وأالَّ يحاول التخل

ذل              ك إلى غيره، آما أن عليه أال يقوض بناء اإليجابيات التي غرستها العناصر األخرى، ف
  : سيعود سلًبا على الطفل، وحسبنا أن نتمثل في هذا المقام قول الشاعر

                                                 
ام        : أثر الشعر في تربية الملكة اللسانية واألدبية        ) ١(  بحوث ندوة ظاهرة الضعف اللغوي في المرحلة الجامعية، جامعة اإلم

 .٢٠٣، ص٣محمد بن سعود اإلسالمية، مج
 .١٣٩، ص٢اإلمتاع والمؤانسة، ج: انظر  ) ٢(
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   ؟.إَذا ُآْنَت َتْبِنْيِه وَغْيُرَك َيْهِدُم  َمَتى َيْبُلُغ الُبْنَياُن َيوًما َتَماَمُه  

ى دوره                  ولعل لنا وقفة سريعة عند آل عنصر من هذه العناصر نسلط فيه الضوء عل
  :ةفي إرساء بناء الملكة اللغوي

ه، إذ               : فالمْنزل هو أول هذه العناصر وتأثيره في تكوين الملكة اللغوية ال يمكن تجاهل
ة الفصحى في                      زل اللغ ا، ويمكن أن يغرس المْن ا ولغوًي ل جسمًيا وعقلًي اء الطف فيه يبدأ بن
وث اللغوي،                        ة والتل ة من العجم ة ناصعة خالي سابه لغ الطفل عند بدء مرحلة النطق، وإآ

ه                     فإذا نشأ الطفل   د تكونت لدي ا سوًيا، شبَّ وق اء لغوًي ، وهو ال يسمع إال لفًظا فصيًحا، وبن
ة        ون الملك ب، وتك ن التراآي ستقيم م ول، والم ن الق ب م ل الطّي ي تتقب ة الت دة المتين القاع
ن    د م ا لمزي ذي يحفزه ر ال ران، األم ن الم ه م أس ب سط ال ب ى ق د حصلت عل ة ق الكالمي

  .لمدرسي الجديداالآتساب إذا قدمت إلى المجتمع ا
ل             ا وحسب، ب ل دينًي إن دور األبوين ال يقف عند حد التغذية والتدجين أو توجيه الطف
ة                 ة اللفظي ة للملك اء الحصانة الالزم وث اللغوي، وبن سانه من التل يتعدى ذلك إلى حماية ل
ى         وًال عل الة مع ذه الرس ى ه ه إل ازل ال ينتب ن المن ًرا م ب أن آثي ن العج صحيحة، وم ال

، وأنه يرى أن عليه الرعاية الصحية، والسلوآية المحدودة، أما رعايته لغوًيا فإن             المدرسة
إن اللبنات اللغوية األولى تبنى     : وأقول لألسرة ،  يمارس ذلك وعليه تقع المسؤولية    المعلم س 

ا،       ين عليه ان مت ة بني تطعنا إقام ليًما اس ًعا س إن وضعت وض زل، ف ي المْن ديكم ف ى أي عل
ا في األساس فسوف يخر          واستطعنا االرتقاء    في البناء دون خوف أو وجل، أما إن فرطن

يقم             الته، ول زل رس ع المْن ة، فلي د متين ى قواع م عل م يق ه ل ه، ألن ا أعمدت اء إذا رفعن البن
ا                 ى، فكم ة األول ة العمري بمسؤوليته، وال يستهن بقدرة الطفل في التلقي التلقائي في المرحل

  . هي مرحلة تأسيس لغوي وفكري أيًضاأنها مرحلة بناء عقيدي ديني، فكذلك
د               أما المدرسة   فهي المحطة الثانية في عمر الناشئة، وهي أولى محطات المجتمع بع

ري،      سبق الفك رزوا ال د أح راهم ق ين ألن ن ا متلهف ذات أآبادن ا فل ذف إليه زل، نق المْن
ه                    د نلقي بالحمل آل ارات، وق اجون من معارف ومه  والتحصيل العلمي، وحصلوا ما يحت
ة،      اهج موجه ة ومن ة مؤهل شرية واعي رات ب ن خب ا م وفر فيه ا يت سة لم ذه المؤس ى ه عل
ي         الة ف ل الرس ى حم ادر عل سوي، الق ل ال شئة الطف ة لتن ام وعناي يغت باهتم ط ص وخط

ه ينبغي أن نعي أن  ستقبل، إال أن ضعف "الم باب ال ي أس م ف وي[دور المعل ل، ال ] اللغ قلي
ى،       ة األول يم من          سيما في المراحل التعليمي ل في مراحل التعل ا حصله الطف ى م ا عل  قياًس
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  .)١(ثقافة، وما هو عليه من مستوى لغوي قبل الدراسة
المْنزل    ل ب ق الطف تمرار تعل سى اس ي أال نن ة ينبغ ة األولي ة التعليمي ي المرحل وف

إخوته في تنمية معارفه بصفة عامة واللغوية بصفة خاصة،         واعتماده الكبير على والديه و    
ل، أو نلقي                   ا تتحم ر مم ا أآب ة عبًئ ذه المرحل ولهذا آان علينا أالَّ نلقي على المدرسة في ه
اعات   ع س ر رب ا غي م أن الطالب ال يمكث فيه يما ونحن نعل ا، ال س ا عليه سؤولية آله الم

ة األخرى ف         اع الثالث ا األرب ة، أم ذا ال يعفي        حياته اليومي ضيها في آنف األسرة لكن ه يق
  .المدرسة من مسؤوليتها

وفر         لمنا بت إذا س ر، ف ام وخطي ه ه ة في دور المدرس وي ف ب اللغ ى الجان النظر إل وب
ل       ات الطف ة لحاج ة، المدرآ ة والعلمي رات التربوي ة، ذات الخب شرية المدرَّب اءات الب الكف

دادً      دَّة إع ية المع اهج المدرس ذا المن سية، وآ ي     النف الب ف دارك الط ب وم ا يتناس ا تربوي
سية  ات الراحة النف ه من متطلب ا يحوي ان المناسب بم ضًال عن المك ة، ف راحلهم المختلف م
ر     ـه، وخي وفرة ل ات المت اء يتناسب واإلمكان م عط ن المعل ر م ا ننتظ ل، فإن ة للطف والبدني

ه، ال                         دوة صالحة لطالب سه ق ذلك العطاء هو أن يجعل من نف سلكه ل سلوك    طريق ي في ال
إذ . وحده، بل في التعلم، وعلى األخص في ممارسة اللغة واستعمالها لغة تفاهم أو اتصال       

ى                     ا استطاع إل رك اللهجة م اد عن الهجين، وت يطلب منه استعمال اللفظ الفصيح واالبتع
ل                      ه األسماع، ويق وس، وتمل ه النف ر من ذلك سبيًال، وهذا ال يعني أن يتقعر في ألفاظه، فتنف

  . عند الطالبتقبله
هذا في حال الخطاب، أما في حال الدرس فإن على المدرس أال يلقي دروس العربية               
م      ن يطعمه ذا آم و به دها، فه ا أو تردي ى الطالب حفظه رض عل دة، ويف ب جام ي قوال ف

  .العلقم، أو يلقمهم الحجارة، ويقسرهم على مائدة تكرهها نفوسهم
م ال يكشف           وإذا آان التربويون يقررون أن األسلوب هو          الرجل، وأن أسلوب المعل

يم           إن أسلوب تعل ه ف ا مهنت ي تتطلبه ه الت ه وقدرات ل يكشف عن عقل ه وحسب، ب عن علم
اليب           نن في أس ة في التف ه الحري رك ل ل تت العربية ينبغي أال يحّد أو يفرض على المعلم، ب

م   اإلفهام، وذلك بعد غرس روح المحبة للتراث اللغوي في نفس الطالب، وأال يو             حي المعل
إلى الطالب بصعوبة موضوعات اللغة، أو يبالغ في تضخيم مشكالتها، فيهم الطالب بتلقي             
راءى                   سًا من التحصيل، وتت صعوبة المادة قبل المادة نفسها، وعندئذ ينصرف الطالب يائ

                                                 
 .٢٠٣، ص٣أثر الشعر في تربية الملكة اللسانية واألدبية، ج  ) ١(



أبحاث مهداة إلى األستاذ الدآتور حسن الشاذلي فرهود: الشاذليات   ١٤١ 
ات         ى رف ور عل شأ النف ودة، وين ل الم داء مح ل الع سه، فيح ه نف ر من ًا تنف بحًا مخيف ه ش ل

ر، وأزال عنهم شبح الخوف من                االستعداد لل  ه األم ى طالب م عل تقبل، لكن إذا هون المعل
ة، وبعض الجوانب             يهم من معارف لغوي ه إل د نقل ا يري ين م توعر مسالك النحو، وربط ب
ة،                   ا بقصة معين التراثية المحببة إلى نفوسهم آأن يكون النص المطروح للدارسين مرتبًط

 طباعهم وتنقاد نحوه أهواؤهم، فعندئذ تكون التهيئة أو حادثة، أو نحو ذلك، مما تنساق إليه       
  :لتقبله آما تتهيأ األرض الخصبة للري واإلنبات، ويكون المعلم بذلك قد أدرك فضيلتين

ى واه     :األول ا، وته سه فطري ه نف ساق إلي ذي تن راث ال ك الت ه، ذل راث أمت تعلم بت ط الم  رب
  .غريزيا

ل، في أسلوب             الوصول إلى الهدف األسمى، وهو     :الثانية دى الطف  تكوين الملكة اللغوية ل
سها، أو                         ة نف ة مجردة من روح اللغ شأ من تلقي قواعد اللغ خال من الجفاف الذي ين
شعر بالتفاعل                     ة، أو ت اة اللغوي وع الحي ا ن تجشمه تعلم قوانينها في قوالب ال تحس فيه

  .بينها وبين المتعلم
ول   وتعجبني في هذا المقام مقولة صدرت عن طه حسين            اء النحو ال      : " إذ يق إن إحي

  :يتأتى إال من طريقين
ره        :أحدهما ه تفكي  أن يقربه النحاة من العقل الحديث، ليفهمه ويسيغه ويتمثله، ويجري علي

  .إذا فكر، ولسانه إذا تكلم، وقلمه إذا آتب

 أن تشيع فيه هذه القوة التي تحب إلى النفوس درسه، ومناقشة مسائله، والجدال               :وثانيهما
ه       ف وه، ويخوضوا في ي أصوله وفروعه، وتضطر الناس إلى أن يعنوا به بعد أن أهمل

  .)١("بعد أن أعرضوا عنه
دأ حذف                ة، فمب ر العملي سير غي ق التي وإذا آان هدفنا جميًعا تيسير النحو فلنحذر مزال
ه                 بعض أبواب النحو مرفوض، إذ لو فتح هذا الباب لقطع النحو أوصاًال، ولحذف جزء من
ذي            ديرات، ولكن ال واء والتق ا لأله د اآلخر تبًع ًدا بع ه واح في آل زمان، ولتطايرت أبواب
ي، فال                             ة من مراحل التلق تعلم في آل مرحل اة حاجة الم سير هو مراع نراه في شأن التي

ا            آما. يعطى فوق ما يحتمل    شعر معه ة ي  ال ينبغي استهجان عقل المتعلم وتعرضه لمعلوم
  .باالستخفاف بقدراته الفكرية، فينصرف عن التحصيل الجاد ويزهد في العلم آله
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د        ة ذات القواع ة العميق ضايا الفكري ارة الق ي إث راف ف ب اإلس ي تجن ل ينبغ وبالمقاب
ا تخدم        المغرقة في الدقة والغموض، وأن يشعر المتعلم، وهو يتلقى ا           ة أنه ة النحوي لمعلوم

ه                           شكل تطبيقي يالمس حاجت ـه ب ة، فتقرب ل ه اليومي ا في حيات ة التي يحتاجه باًبا في اللغ
ة الفصحى            ة، وترسيخ ملك الفكرية واالتصالية، ويكون هدفها البعيد إآسابه المهارة اللغوي

ه من             ا يطرح علي ا   لديه، بعيًدا عن التعمق في الخالفات التي تزعزع ثقته فيه وانين، وم  ق
ك                             ى ذل اب االستزادة في التعمق إن رأى إل ه ب تح أمام ى أن يف ـه من تحصيل، عل يراد ل
ل             ي العل ث ف ي، والبح ق العلم ي التعم ه ف ح علي ة تل ه العقلي ت قدرات ة، أو إن آان حاج

  . واألعاريب المختلفة من تقديري، أو حذف، أو محل، أو غير ذلك
تدع  و اس ك ه وغ ذل يلة لبل ور  وإن أحسن وس وم ومنث ن منظ ة م اء النصوص العربي

د سرد                 ليكون التطبيق عليها، ولكي نستخرج القواعد والقوانين منها، ال أن يقف المعلم عن
ى      ا عل ة، فيلقيه دة النحوي دف القاع داف، إال ه ن األه ة م اني خالي ن المع ردة م ة مج أمثل

ه، أو ه              ك القوالب هو النحو بعين ة التي ينبغي    المتعلم الذي ربما ظنَّ أن حفظ تل و العربي
  .عليه درسها وفهمها

رة               تالزم آث ذا ال وعلى معلم العربية أن يراعي عدم الفصل بين علومها، وقد أدرك ه
  .)١(آاثرة من المشتغلين بهذه العلوم، فنادوا بأال يدرس فرع بمعزل عن الفروع األخرى

نهج                       ه الم ع في ستحيًال إذا اتب يس م ه ل سير، ولكن يس بالي أن تكون الملكة اللغوية أمر ل
دون                ن خل ول اب ا، يق ه الناشئة إليه ار النصوص، وتوجي ى حسن اختي : التكاملي المبني عل

د                " م الق سه بحفظ آالمه روم تحصيلها أن يأخذ نف يم وجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة، وي
ي  ات فحول العرب ف سلف، ومخاطب سنة، وآالم ال رآن وال سنتهم من الق ى أل الجاري عل
رة حفظه                   زل لكث ونهم، حتى يتَن أسجاعهم وأشعارهم، وآلمات المولدين أيًضا في سائر فن

نهم                … لكالمهم من المنظوم والمنثور مْنزلة من عاش بينهم، ولقن العبارة عن المقاصد م
  .)٢("…ذا الحفظ واالستعمال فتحصل له هذه الملكة به

إن حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة الحفظ من آالم العرب، حتى             : "ويقول
ة                   ذلك مْنزل زل ب ه، ويتَن يرتسم في خياله المنوال الذي نسجوا عليه تراآيبهم فينسج هو علي

ارة        من نشأ منهم وخالط عباراتهم في آالمهم، حتى حص           ستقرة في العب ة الم ـه الملك لت ل
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  . )١("عن المقاصد على نحو آالمهم

ة                ة وصرفية وداللي ة ونحوي وهذا يعني اشتمال النصوص المختارة على أهداف لغوي
سنا   اة، ول ي الحي ة ف ة اإليجابي وين الشخصية ذات الفاعلي دفنا األسمى تك ة، ألن ه وتربوي

ـه، أو         بهدف تزويد ال   ذي اختيرت ل ا القالب ال مجتمع بشخصيات مقبولة ال تتعدى آل منه
ددة،          ة ذات المواهب المتع ة تتطلب الشخصية المرن وضعت نفسها فيه، فالحياة االجتماعي

طلبت علم الشعر من األصمعي، فوجدته ال يحسن        : "واإليجابيات المتنوعة، يقول الجاحظ   
ام،               إال غريبه، فرجعت إلى األخفش، فوجدته      ق باألي ار، وتعل ا اتصل باألخب ل إال م  ال ينق

  .)٢("واألنساب، فلم أظفر بما أردت إال عند أدباء الكتاب
وال                     ل أق ذا البحث بجمي ة لطرزت ه والكالم في هذا الباب آثير، ولوال خشية اإلطال

ى     السلف في الحث على اآتساب الملكة اللغوية عن طريق مد        ا إل راث، ألنه ارسة آتب الت
  .الفصحى أقرب، آما هي إلى المتكلمين بها سليقة أشد قربا

ة                    روة اللغوي ة الث دان تنمي ه في مي اًال في المدرسة ال ينبغي تجاهل اك مج على أن هن
تغالل   و اس ول، وه ظ وسالمة الق صيح اللف ى ف سانية إل ه الل اء بملكت تعلم، واالرتق د الم عن

سليم،            النشاط الالصفي آمنب   اء ال ى اإللق ر اإلذاعة والمسرح المدرسي وتدريب الطالب عل
صبح   ى ت ضموًنا حت ا وم ة لفًظ صوص األدب الراقي شعر ون راءة ال ى ق دهم عل وتعوي
ار الفصحى، وتختفي ظاهرة                        زول عنهم الخوف من خوض غم ادة، وي م ع الفصاحة له

ذين       االعتذار عن القدرة على اإلعراب التي طالما رددها آثير من الخ           طباء حتى أولئك ال
  .يحملون الدرجات العلمية العالية

ع  ا المجتم ى األرض،      أم درج عل ذ أن ي ل من ر، فالطف سان ال ينك ى الل أثيره عل ، فت
ة دون                   نهم اللغ تقط م سوق، يل ويخالط أترابه في الحارة، وأقرانه في الملعب والعامة في ال

ستطي سارع ال ي شكل مت ة ب صيته اللغوي شكل شخ اء، فتت ه، أو انتق سيطرة علي د ال ع أح
  .تنظيمه، أو إهماله

ي المجال  راده ال ف ي أف أثير ف ة مسؤول عن الت ع بمؤسساته المختلف ا أن المجتم وبم
صية      اء الشخ سعى لبن ذي ي ع ال ى المجتم ان عل االت، آ ل المج ي آ ل ف ده، ب وي وح اللغ

و          ة، ليك دين، واللغ ق، وال ي الخل اءات ف ن عط رزه م ا يف ى م رص عل سوية أن يح ن ال
سلبية    ًدا عن ال ق، بعي ي ويرت ذ، ويبن ا يأخ ره، يعطي آم ع غي اعًال م ويا، متف واطن س الم
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  .الممقوتة
ا                    ه، ومميزاته ة مجتمع رد لغ وفي الجانب اللغوي يظهر دور المجتمع في إآساب الف
ها اللغوي  ا الخاصة وقاموس ة بلهجته ك من اختصاص آل بيئ ى ذل ة، وال أدل عل اللهجي

ن غير  ا ع ذي يميزه ة    ال دة العربي ن الوح ي البحث ع ادين ف ا ج ات، وإذا آن ن البيئ ا م ه
ر   ا غي ى محيطه ا إل ن خليجه د العرب م ن يوح ة، ول دأ باللغ ا أن نب صحيحة، فحري بن ال
زين               الفصحى، لكن هذه المطالب الشاقة في زمان نشطت فيه العاميات، وبرزت األبواق ت

رد بصنع الهو      شعوب، ناسين      للناس جمالها، وربما أحالت إليها التف راث ال ا ت ة، أو حمله ي
ة في                       ة األم شرذم والضعف، وأن هوي ى الت دعو إال إل أن اإلقليمية في جميع صورها ال ت
ه في الماضي،                     ا بنت ة، آم سواعد مجتمع عربيتها التي توّحد شعوبها، وتصنع حاضرها ب

  . وحملت ثقافتها إلى أقاصي الشرق والغرب
ؤثرة             ويأتي اإلعالم بصوره المختلفة من م       ة الم ى رأس القائم روء عل رئي ومسموع ومق

سماع               "في لغة الناشئة، فهو      ة تؤخذ بال ا، فاللغ ا وبيانه من أجدى الطرق لتعلم الناشئة لغته
والمحاآاة، فإذا التزمت وسائل اإلعالم الصواب قومت األلسنة، وعودت سامعيها إحسان             

اليبهم      ن أس ت م ة ورفع رتهم اللغوي ت ذخي ديث، وأغن د   )١("الح الم يع ع أن اإلع ، والواق
، وقد أصبح جزًءا من حياتنا اليومية، وال ينفصل عن أي   )٢(-آما يقولون-السلطة الرابعة   

ى     مْن مينها إل ا وس ت بغثه ورة، ودخل ة المعم ضائيات العالمي د غطت الف يما، وق زل، الس
صيرة، من                        ى آل ذي ب ا الفكري واللغوي والخلقي ال يخفى عل المنازل، وأصبح تأثيره
تثناء،                  ا دون اس ه آله أجل ذلك آان على إعالمنا العربي رسالة االرتقاء بمستوى مخرجات

ا تو     د دوره تثقيفي م يع ه ل ه         ألن ذلك، إذ علي ا آ ى أن يكون دفاعي داه إل ل تع ا وحسب، ب عوي
ة، ومقارعة الحجة بالحجة،            ة للعرب والعربي التصدي للسموم التي تنفثها األبواق المعادي

  .والتنبه لمراآز الغزو الفكري لصّد آل هجوم يستهدف ناشئتنا في لغتها وخلقها
 -لغة وفكًرا- أن يبدأ بتصحيح نفسه وإذا آانت اإلعالم العربي بهذا الحجم، فإن عليه

وأن يحث الخطى في استرعاء انتباه الشبيبة بالبرامج المؤثرة ذوقيا وفكريا ولغويا، وأال 
تتيح الفرصة للقنوات المغرضة فتغرقه في وحلها، وتصيب األمة في أغلى ما تملك وهو 

  .شبابها
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توجهه المحلي سواء فيما إن ما نالحظه على إعالمنا العربي المسموع والمرئي 

يطرح من قضايا، أو الوسيلة اللغوية في ذلك الطرح، وآأن آل إذاعة، أو تلفاز ال يهمها 
إال النطاق اإلقليمي الضيق، والمحيط القطري الذي تمثله، أما أن يشعر القائمون عليه 

، )وانمن الشام لبغداد، ومن نجد إلى اليمن إلى مصر فتط(أنهم يخاطبون العرب قاطبة 
فترآزت العاميات واللهجات المحلية آل في محيطه، . فذلك نسوه، ولم يعيروه أي اهتمام

حتى صرنا ال نسمع من محطات البالد الشقيقة إال األخبار، ألنها الوحيدة التي تبث 
  .بالفصحى

إننا بحاجة إلى إعالم يخاطب العربي في آل موقع، ولن يخاطبه إال إذا أصلح لغته، 
، على أن ما يبث حاليا ال يأخذ باالعتبار األهمية " امرًأ  أصلح من لسانهورحم اهللا"

اللغوية التي يمكن أن يبنيها، أو يهدمها في المجتمع، وآأنه نسي أو تناسي دوره األساسي 
  .في نشر اللغة، ومعالجة القضايا الفكرية التي تمس حاجة األمة آلها

يالً  -عالم   إن ما يطرق مسامعنا اليوم من وسائل اإل          ا         -إال قل ة يظنونه ة ملحون ا لغ  إم
ستقبلين،                     ل من الم ا، إال قطاع قلي صحيحة، وإما لهجات مغرقة في المحلية التي ال يفهمه
ي النطق     ية ف ا فاش رة، أخطاؤه ات آثي ا ممارس ة، ألنه ى ضرب األمثل ة إل ست بحاج ول

اء     ومخارج األصوات، حيث توسعوا في حروف القلقلة فأدخلوا فيها الضاد            ا بن والراء، أم
م                        نهم أنه ًا م ك ظن ة في ذل الفون العام ا ويخ الكلمة فحدث وال حرج، فهم يلحنون في نطقه
ذلك          م ب وا أنه ا علم ق، وم ن النط وام م ه الع ا علي وا م صحيح، وتجنب ق ال وا الطري نهج
ة                   ة اللغوي ى الكلم راره عل رة تك التفاصح إنما جانبوا الصواب، وابتدعوا لحًنا ربما أثر بكث

ثالً عن ون م م يقول ين، فه ة : )١(د المتلق راء-التجُرب ضم ال ع ا-ب ا م ًض ويجمعونه ضم أي ، ال
ون ا يقول التين، آم ي الح سرها ف صواب آ ده، : وال ز بع ألف وهم سمحاء ب شريعة ال ال

من عايش، أو " المعايش"، وهم يعنون   "واقعنا الُمعاش : "والصواب بتاء التأنيث، ويقولون   
ون     "السلعة المباعة : "، ومثله قولهم  "عاش"من  " معيشال" ة "، وهم يعن ، ألن الفعل    "المبيع
ة : "، ومثل ذلك قولهم  "مبيع"، واسم المفعول منه     " يبيع -باع  " شددة،    " اللُّجن الم الم بضم ال

ولهم         . ويترآون للعامة الصواب وهو الفتح     : آما تتفشى أخطاؤهم في التراآيب على نحو ق
" بال "، وهم يريدون االستمرار وهذا خطأ، فالفعل الماضي ينفي           "اال زال الوضع متوترً   "

  :في موضعين

                                                 
ة  ) ١( ذه األمثل ي ه اء : انظر ف شر األخط ي ن ة ف سموعة والمرئي روءة والم ائل اإلعالم المق ر وس اهرة : أث دوة ظ بحوث ن

 .١٧ -١٢، ص٤الضعف اللغوي في المرحلة الجامعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ج



                 تيسير تعليم النحو
 

١٤٦

   . }َفال َصدََّق َوال َصلَّى{: آما في قوله تعالىا الفعل الماضي مكرًر أن يكون:األول

  ".  ، ال سمح اهللا"ر اهللاال قّد" أن يكون الفعل الماضي دعاء، نحو :والثاني
، "سوف لن"، و"سوف ال: "اآيب قولهم في النفيومن أمثلة أخطائهم في التر

  . والصواب النفي بلن
ون ذا: "ويقول م آ رار رق صدو، و"الق م يق رار ذا"ن ه ذاالق رقم آ ال ".  ال ي مج ا ف أم

ذا   : " الداللة فأخطاؤهم ال ُتعد، فتراهم يقولون      دون     " فضًال عن آ م يري ى    "وه باإلضافة إل
 فضًال عن   افالن ال يملك درهمً : "ناوين استبعاد األدنى وإرادة استحالة ما فوقه نحو       " آذا

ار ك درهًم"دين اًرا، أي ال يمل ه ا وال دين ول، وآأن ك درهًم: "يق الن ال يمل ك اف  فكيف يمل
ك من األخطاء         "سوء فهم "، وهم يعنون    "هذا سوء تفاهم  : "، ويقولون "اديناًر ، إلى غير ذل

د                    م يع أ ول التي أخذت تترآز في ذاآرة المستمع، حتى ظن الصواب خطأ، واستمرأ الخط
  .ينكره

م ث       اب ال تحكمه ول، ألن الكتَّ القول يط صحافة ف ال ال ي مج ا ف دة، وال  أم ة واح قاف
ك دون أن                     تهم ذل ا يطرح، والصحف تل أهداف معينة، فكل آاتب ال يرى إال الصواب فيم

ه،       اتحسن االختيار في المضمون، أو الشكل، وآأنها ال تعتبر شأنً          ارئ وال تحترم  لعقل الق
ا أحيانً   ل تراه تعماالت ظن   اب ارس بعض االس ة    ا تم ه الثقاف ذي تفرض د ال ا بالتجدي  منه

أن                   المعا ول، وآ دم مجه ى متق ضمير عل صرة، فهناك تقديم المتأخر دون ضابط، وعود ال
أثر                 القاعدة عندهم هي األزورار عن قواعد العربية، والميل نحو األساليب التي تعكس الت
بالترجمة، ناهيك اإلعالنات ونشرها آما يريد أصحابها، دون اآتراث باللغة، أو اإلمالء،             

اظ أجنبي    ا ألف ا خالطه ي  وربم الحرف العرب الة ب رن     . ة مح ي الق صحافة ف ت ال د آان لق
ا          ا للثقافة، ورافدً  االعشرين منبرً   للتعلم، ومنارة إشعاع فكري، واليوم على آثرتها وتطوره

  .أصبحت خواء من الفكر والثقافة، وقد ال يفيد القارئ إال فيما تنقل أخبار ونحوها
ة ف ة اللغوي ي غرس الثقاف يلة ف م وس ا إن اإلعالم أه رى إعالمن ى ن ع، فمت ي المجتم

ه إن                       ادر علي سان وهو ق ويم الل العربي، وقد تحمل مسئوليته تجاه هذه اللغة، ونجح في تق
  !!هو توجه إلى ذلك؟

ٌد من                  : وبعد ة مزي ة، وفي الجعب فهذه إضاءة يسيرة على دور اإلعالم في تشكيل اللغ
   .صد واهللا من وراء الق.القول، ولكن اإلشارة تكفي ذا البصيرة
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מ א א א א
  

  القوزي حمد بن عوض. د.أ                                                         
  اآلداب آلية-العربية اللغة قسم                                                                                 
  الرياض-سعود الملك جامعة                                                                                 

  
   ملخص

تبحث هذه الدراسة جزئية لها دور في الدراسات القرآنية، ومن خاللها يقف القارئ على مذاهب العرب في الحذف                     
د                         ه رؤوس اآلي عن ا تمثل سألة الحذف، وم ين دور الوقف في م بدًءا من حذفهم الجملة، فالكلمة، فالحرف، فالحرآة، ثم يتب

سماة                    . القراء من شبه بالقوافي عند الشعراء      ا وحذفها وهي الم اءات المختلف في إثباته د الي ادة   (لقد وقفت عن اءات الزي ) ي
ل     )الزيادة(فكان أن تناولت هذه الدراسة تحرير معنى         ، وأنها ال تعني ما عرف عند النحاة من أن الزائد دخوله آخروجه، ب

هذه الياءات تكون في األسماء واألفعال، آما عنت ما زيد عن رسم المصاحف، مما يقتضيه بناه الكلمة، أو  اإلعراب، وأن 
ه           ات                  . تكون في رؤوس اآلي وحشوها، وفواصل الوقف وتمام راء في إثب ومن خالل الدراسة تباينت أسباب اختالف الق

ا الرسم،                 ا  الياءات أو  حذفها، فالذي يثبتها إنما يثبتها على األصل في بنية الكلمة، وأما الذي يحذفها فإّما أن يكون متبًع  وإم
د يكون الحذف في الوقف دون الوصل                      ى أن بعض الحذف       . أن يكون حذفها تخفيًفا بداللة الكسرة التي قبلها عليها، وق عل

دها       اء بع ة وتحذف الي ون الوقاي . آان له وجه عند النحاة، بل إن بعضه آان له شواهده من لهجات العرب آالتي تقف عند ن
األخيرة تتصل باالسم وبالفعل والحرف، وخالف       ) ياءات اإلضافة(و) ءات الزيادة يا(ولم تغفل هذه الدراسة التفريق بين        ف

ة  . القراء فيها ال يتعدى خالفهم في تحريكها بالفتح أو  تسكينها، وهي آثيرة في القرآن الكري        آما لم تغفل الدراسة بيان قيم
ه م                اليب               الحذف من الناحية البالغية، وأنه إيجاز، والعرب تحب اإليجاز، وتجعل و واحد من أس غ، فه ن أسس الكالم البلي

شعر وسجع                 وه عن ال لوبه المعجز، وعل رآن بأس ز الق البالغة عند فصحاء العرب، وقد ظهر في هذا النوع من الحذف تمي
  .الكهان

* * *  
الحذف منهج تسلكه العرب في لغتها، لتعبر عن أغراض خاصة ترمي إليها، وهو           

اهتم علماء اللغة العربية بتتبع مواطن الحذف، فوجدوا        أحد أساليب البالغة عندها، وقد      
، أو  يحذفون حرًفا واحًدا منها       أن العرب تحذف الجملة، والكلمة، وبعض أجزاء الكلمة       

 آما يحذفون الحرآة أيًضا، وفّرقوا بين الحذف واإلضمار،          -وهو غالًبا ما يكون آخًرا    -
 .)١(ثم بينهما وبين اإليجاز

                                                 
ا يمكن من         . بقى أثره بعد الترك، والحذف ما ال يبقى         اإلضمار هو ما ي     )  ١( ل م أما اإليجاز فيعني العبارة عن الغرض بأق

ر إخالل       ن عمر           : انظر . الحروف من غي د ب دين، محم رازي، فخر ال ق         : ال ة اإلعجاز، تحقي ة اإليجاز في دراي نهاي
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ا يكون                 ادة م دار اإليجاز، وع إن الحذف هو م ولما آانت البالغة هي اإليجاز، ف
ى                 الحذف فيما ال يخّل بالمعنى، وال ينقص من البالغة، والبّد من ظهور عالمة تدل عل
اد                           ًوا، وال يمكن االعتم ذ يكون لغ ه حينئ ه، فإن ة علي اك دالل م يكن هن إن ل المحذوف، ف

  . )١( يحكم عليه بكونه محذوًفا بحالعليه، آما ال
ا     ن مواطنه شف ع ذف، والك اهرة الح ة ظ ديًثا بدراس ديًما وح اء ق تم العلم د اه  وق

ودهم                     م تقف جه ا، ول د إليه ي تعم ل الت وأسرارها، ومظاهرها في لسان العرب، والقبائ
ة                        ل العربي ى دراسة منطق القبائ ك إل ل تجاوزوا ذل يم، ب ريش وتم عند أشهر القبائل آق

 .)٢(غير الحجازية والتميمية
ور           ؤول ظه د ي ل، وق ي الُجم ذف ف عة الح رى س وي، ن راث اللغ تقراء الت وباس
ّز                     اب اهللا ع ًيا في آت المحذوف إلى نزول الكالم عن علّو بالغته، ولما آان الحذف فاش

ذف إال أن الح   . وجّل، فال غرابة إذن في علّو أسلوبه وعلّو مْنزلته، ناهيك عن إعجازه             
ذا                  في المفردات أو  سع مجاًال منه  في الجمل؛ ألن المفردات أخف في االستعمال، وه
ه      ي قول ا ف ه، آم يًال علي ه دل ى فاعل ل ويبق ذف الفع د يح ا، فق ه فيه ا لكثرت ا دع م

ا في       ، أو  أن يحذف ويبقى     )٣(}َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِآيَن اْسَتَجاَركَ    {:عالىت ه، آم  مفعول

  .)٤(}َناَقَة اللَِّه َوُسْقَياَها{ :قوله تعالى

ا،      ن أفعاله ا ع ا عوًض ين جعلوه صادر، ح ي الم ا ف ا آم ذف الزًم ون الح د يك وق
اس     . وغير ذلك آثير مما نقل بالسماع عنهم      ) َحْمًدا، وشكًرا : (آقولهم أما من طريق القي

ونحوهما، أو  ما جاء    ) لبَّْيَك، وَسْعَدْيكَ ( في المصادر المثناة، نحو      فقد نقل عنهم الحذف   
ولهم           ل ق شبيه في مث ة الت راٌخ         (على جه اٍر، وُص ْوَت حم ه صوٌت َص إذا ل ه ف َرْرُت ب َم

  ).ُصراَخ الثَّْكَلى
ر من األمور                        ه، وهو في آثي دم فصله عن فعل أمَّا الفاعل فالمختار منع حذفه، لع

                                                 
 .٣٥١ -٣٣٧م، ص١٩٨٥الدآتور بكري شيخ أمين، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، : ودراسة

، طبع )المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز(الطراز : العلوي اليمني، يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم   ) ١(
 .٩٢، ص٢، جه١٣٣٢/م١٩١٤بمطبعة المقتطف بمصر، 

 .م١٩٨٣رابلس بليبيا، طبعة جديدة، اللهجات العربية في التراث، الدار العربية للكتاب، ط: الجندي، علم الدين: انظر  ) ٢(
 .٦سورة التوبة، اآلية   ) ٣(
 .١٣سورة الشمس، اآلية   ) ٤(
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الجزء الواحد       بمْنزلة الجزء من     ه آ ، إال أن بعضهم أجاز الحذف إذا      )١(الفعل، وأنه مع

يَ   {: الىدلت عليه داللة حالية، أو مقالية، ففي قوله تع        ِت التََّراِق الَّ ِإَذا َبَلَغ  حذف  )٢(}َآ

نفس (الفاعل، وهو     ا دلت                  )ال سره، وإنم ه ظاهر يف دم ل م يتق ه ل م يكن مضمًرا؛ ألن ، ول
الى ه تع ه قول ة، ومثل ة الحالي ه القرين َنُكْم{: علي َع َبْي ْد َتَقطَّ ، أي تقطع األمر أو  )٣( }َلَق

نكم ب . )٤(الوصل بي ي طال ن أب ي اب ال مك ي حرف: "ق ى  وف دل عل ا ي سعود م ن م  اب
رأ   ه، ق صب في َنُكمْ {الن َع َبْي ْد َتَقطَّ رت   }َلَق ك ذآ صب، ألن ه إال الن وز في ذا ال يج  وه

ه وجه             )٥(لقد تقطع الوصل بينكم   : التقّطع، وهو ما آأنه قال     راء بأن ا وصفه الف ذا م ، وه
إضمار : في هذه اآلية، أحدهما   ) بينكم(، إال أن أبا علي ذآر مذهبين في نصب          )٦(الكالم

ال       ه ق ل، وآأن ذ للحال، وهو         : الفاعل في الفع ة حينئ نكم، وتكون الدالل ع الوصل بي تقطَّ
ي الحسن،          : بمْنزلة جري الذآر عليه وتقدمه، والمذهب اآلخر         وهو مذهب األخفش أب

ين (أن  : ومفاده م              ) الب ا جرى في آالمه ه لّم وع، ألن ى المرف ى معن ه عل منصوب إال أن
  .)٧(منصوًبا ظرًفا ترآوه على ما يكون عليه في أآثر الكالم

  :ومن حذف الفاعل في الشعر قول حاتم

                                                 
ان: انظر  ) ١( والفتح عثم ي، أب ن جن ق: اب ق وتعلي ديم وتحقي ة، تق ي العربي ع ف ة : اللم د شرف، الطبع دآتور حسين محم ال

اهرة،  ى، الق ان  ١١٥م، ص١٩٧٨/ه١٣٩٨األول والفتح عثم ي، أب ن جن ر اب ق: ؛ انظ صائص، تحقي ي : الخ د عل محم
ي، بي  اب العرب ار، دار الكت ان، النج ي  ٣٨١ -٣٦٠، ص٢م، ج١٩٥٢/ ه١٣٧١روت بلبن ا ف ي باًب ن جن د اب د عق ، فق

أخير،                  "شجاعة العربية "الخصائص، تحدث فيه عن      ديم والت ادة، والتق ا هوالحذف، والزي ك إنم ، وبين فيه أن معظم ذل
رد، و             ) الحذف(والحمل على المعنى والتحريف، وعندما عالج        ة والمف ذاهب العرب في حذف الجمل الحرف،  درس م
ذآر الفاعل ضمن         . والحرآة، وبين أن ذلك آله ال يكون إال بدليل         م ي وقد فصل المحذوفات بأدلتها وشواهدها، ولكنه ل

 .المحذوفات إال ما حذف منه مع فعله، وهذا ال خالف عليه عند جميع النحاة
 .٢٦سورة القيامة، اآلية   ) ٢(
 .٩٤سورة األنعام، اآلية   ) ٣(
ة،            : آتاب السبعة في القراءات، تحقيق    : ابن مجاهد : انظر  ) ٤( ة الثاني ارف، بمصر، الطبع الدآتور شوقي ضيف، دار المع

 .، فقد قرأ هذا الحرف نصًبا نافع، والكسائي، وروى حفص عن عاصم النصب أيًضا٢٦٣، صه١٤٠٠
دي              : القيسي، مكّي بن أبي طالب      ) ٥( ي ال دآتور محي ق ال ا، تحقي ا وحججه سبع وعلله ن آتاب الكشف عن وجوه القراءات ال

 .  ٤٤١، ص١م، ج١٩٨١/ ه١٤٠١رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت بلبنان، الطبعة الثانية، 
ة المصرية             : معاني القرآن، تحقيق  : الفراء، أبوزآريا، يحيى بن زياد      ) ٦( ي النجار، الهيئ د عل اتي، ومحم أحمد يوسف نج

 .  ٣٤٥، ص١م، ج١٩٨٠العامة للكتاب، القاهرة، 
دالغفار  ) ٧( ن عب وعلّي الحسن ب ق: الفارسي، أب سبعة، تحقي راء ال ة للق أمون : الحج وجي وآخرون، دار الم دين قه در ال ب

 .٣٦٠-٣٥٩، ص٣م، ج ١٩٨٧/ه١٤٠٧ للتراث، دمشق، سوريا، الطبعة األولى،
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    أَماِويَّ َما ُيْغِني الثََّراُء َعــِن الَفَتـى  
  !                           إذا َحْشَرَجْت َيْوًما وَضاَق ِبَها الصَّْدُر؟

  .)١(عند االحتضار، وهي قرينة حالية) النَّْفُس(أراد 
  :وأمَّا المفعول، فالمحذوف فيه آثير، وحذفه على أنواع

ون ال   - ذ يك رد، وعندئ ولهمالحذف المطَّ ه، آق ل دون متعلق ر الفع الن : (غرض ذآ ف
ضرُّ  ُع، وي ُد، وينف لُّ، ويعق ُع، ويح صُل، ويقط ُع، وي ّز ) يعطي، ويمن ه ع ه قول ومن

  .)٢( }  َوَأنَُّه ُهو َأَماَت َوَأْحَيا َوَأنَُّه ُهو َأْضَحَك َوَأْبَكى{:وجلَّ

ومنه ما يحذف لفًظا ويراد المعنى تقديًرا، ففي قصة موسى مع ابنتي شعيب حذف       -
الى        ه تع َن               { : المفعول أربع مرات في قول ًة ِم ِه ُأمَّ َد َعَلْي ْدَيَن َوَج اَء َم ا َوَرَد َم َوَلمَّ

ى           النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوِنِهُم       ْسِقي َحتَّ اْمَرَأَتْيِن َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا ال َن
ٌر   ْيٌخ َآِبي ا َش اُء َوَأُبوَن ْصِدَر الرَِّع ا  ٢٣ ُي َسَقى َلُهَم شري أن  )٣(}َف ّين الزمخ د ب ، وق

  .)٤(سبب حذف المفعول في هذه المواضع إنما هو آون الفعل غرضه ال المفعول
  :أما حذف الحرف فكثير في العربية شعرها ونثرها، وهو على أشكال

ال         ) يا َحارِ : (ويكون في النداء، حيث يقال    : حذف الترخيم - ١ ا يق داء حارث، آم : في ن
 وهذا جائز في غير الضرورة، فإذا اضطر        ونحو   ذلك،   ) هرقل(في نداء   ) ِهَرْق(

                                                 
ش   ) ١( ال       روي عن عائ ت، فق ذا البي ه، فتمثلت به د موت ا عن ى أبيه ا دخلت عل ال اهللا  :ة رضي اهللا عنه ا ق الَّ قلت آم ه

د األنصاري       : انظر}... َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ     َوَجاَءْت{ ن أحم د ب داهللا محم ي، أبوعب رآن،    : القرطب ام الق الجامع ألحك

سة،           دار الكتب الع   ة الخام ان، الطبع روت، لبن ة، بي ًضا  ١٠، ص١٧م، ج ١٩٩٦/ه١٤١٧لمي ن منظور،   : ، وانظر أي اب
 ).حشرج (٦٤٣ -٦٤٢، ص١لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت، لبنان، ج: محمد بن مكرم بن علي

 .٤٤ -٤٣سورة النجم، اآلية   ) ٢(
س      : والتقدير.  ٢٤ -٢٣سورة القصص، اآلية      ) ٣( يهم، ف اُء َمواِش صدر الّرع ا، ُي ُذوداِن أغنامهم ا  َيْسُقوَن َمَواِشيُهم، َت قى لهم

 .١٠٥-١٠٠، ص٢، جالطراز: العلوي اليمني: انظر. َمواِشيُهما، ومثل ذلك آثير
ن عمر   : انظر   ) ٤( ود ب ون األق   (الكشاف  : الزمخشري، جار اهللا محم ل، وعي ائق غوامض التْنزي ل في وجوه   عن حق اوي

 .٤٠١، ص٣م، ج١٩٤٧/ ه١٣٦٦، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، )التأويل
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  .)١(الشاعر، فليس بين النحويين خالف أنه جائز في غير النداء

د، وهو جائز              : حذف التصغير - ٢ ه من الزوائ ا في ويكون بتصغير االسم على حذف م
ال في          ر (في الشعر والكالم، فيق ر ): (أْزَه ، وفي   )حريث ): (حارث (، وفي    )ُزهي

  .)٢()فطيمة): (فاطمة(
دود- ٣ صر المم ه : ق د ألن ن الحذف الزائ وع م و ن ي ضرورة وه وازه ف ف، وج  تخفي

الشعر، آما أن مّد المقصور غير جائز، ألنه زيادة وتثقيل للكالم بزيادة الحروف،             
ر الوجه       ى غي ه البصريون عل ون تأول شده الكوفي ا أن ه مم شعر في اء من ال ا ج وم

  .)٣(الذي تأولوه
ة عل     : حذف النون الساآنة  - ٤ د الضرورة نحو     من الحروف المبني سكون عن ْن  (ى ال ِم

  .)٤(، وذلك عند التقاء الساآنين، تشبيًها للنون بحروف المّد واللين)ولكْن

ُه  {:وجائز في الكالم والشعر وقد قرئاللتقاء الساآنين وه : حذف التنوين - ٥ ُقْل ُهو اللَّ

  . )٦(، بحذف التنوين)٥(} اللَُّه الصََّمُد١َأَحٌد 

  :حذف الهاء الواقعة آخًرا في غير النداء آالتي في بيت جرير- ٦
  وأْضَحْت ِمْنـَك َشاِسعـًة ُأَماَمــا                 َحــْت ِحَباُلُكـُم ِرَماَمــاأَال َأْض

  .)٧(لكنه حذف الهاء وبقي الميم على حالها وهي غير مناداة) أمامة: (يريد
حذف الواو والهاء المتصلتين بهاء الكناية المسبوقة بمتحرك، وهذا جائز في الشعر            - ٧

  .)٨(ثر، آقول الباهليدون الن

                                                 
د   : ما يحتمل الشعر من الضرورة، تحقيق وتعليق: السيرافي، أبوسعيد الحسن بن عبداهللا : انظر  ) ١( ن حم الدآتور عوض ب

 .١٠٧ -٩٣م، ص١٩٨٩/ه١٤٠٩القوزي، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، الطبعة األولى، 
 .١٠٧المصدر السابق، ص  ) ٢(
 .١١٥ -١١٤المصدر نفسه، ص  ) ٣(
 .١١٦ -١١٥المصدر نفسه، ص  ) ٤(
 .٢ -١خالص، اآلية سورة اإل  ) ٥(
 .٧٠١السبعة في القراءات، ص: انظر ابن مجاهد. روى هارون عن أبي عمرو هذه القراءات، ال ُينوِّن وإن َوَصل  ) ٦(
 .١٠١ -٩٦ما يحتمل الشعر، ص: انظر السيرافي  ) ٧(
 .١٢٨ -١٢٦ما يحتمل الشعر، ص: ، السيرافي١١، ص١الكتاب، بوالق، ج: انظر سيبويه  ) ٨(
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  َما َحجَّ َربُُّه في الدُّْنيَا وَال أَعَتَمَراِر ُيْنبي َعــْن وِليَِّتــــِه                    أو ُمْعَبُر الظَّْه
  .)١(سقط في الوقفوهذه الحروف زوائد، وجاز حذفها ألنها ت  
وهو قبيح ألنهما متحرآتان ثابتتان في الوقف آما        ) َهَو، ِهيَ (حذف الواو والياء من     - ٨

  :في قول الشاعر
  َداٌر ِلُسْعّدى إْذِه من َهَواَآا

  وقول اآلخر...) إذ ِهَي : (أراد  
  ِلَمْن َجَمُل ِرْخوالِمَالِط َنِجْيُب  اِئٌلَفَبْيَناُه َيْشِرَي َرْحَلُه َقاَل َق    
  ).فبينا ُهَو: (أراد  
ن     - ٩ ضمة م اء بال سرة اآتف ا ضمة أو آ ان قبلهم ساآنتين إذا آ اء ال واو والي ذف ال ح

  :الواو، وبالكسرة من الياء، آما في قول الشاعر
  ـاء اُألَسـاُة      َفَلو أنَّ األطبَّا َآـاُن َحْولــي            َوَآاَن َمَع األطبَّ

  :فاآتفى بالضمة من الواو، وآقول اآلخر) آانوا: (أراد  
        ُجوًدا وأْخَرى ُتْعِط بالسَّيف الدََّما     آفَّاَك آفُّ مـا ُتِلْيُق دْرَهَمـا 

  .)٢(فحذف الياء واآتفى بالكسرة منها) تعطي: (أراد  
  فة لزيادتها، وألن حذفها ال يخل بالمعنى وهو ضرورة شعرية     حذف النون الخفي - ١٠

  :)٣(، آما في قول الشاعر-آما يرى الخليل-
   َضْرَبَك بالسَّْيِف َقْوَنَس الَفَرِس     اِرَقَها    أْضِرَب َعْنَك الُهموَم َط

  :)٤( حذف الفاء في جواب الشرط آقول حسَّان- ١١
  َمْن َيْعمِل الَحَسَناِت اُهللا َيْشكُرها           والشَّر بالشَّر ِعَنَد اهللا ِمْثالِن

                                                 
 .١٢٨ما يحتمل الشعر، ص: السيرافي  ) ١(
 .١٣٣ -١٣١المصدر السابق، ص  ) ٢(
ق  سر صناعة اإلعراب   : ، وابن جني  ١٣٤ -١٣٣المصدر السابق، ص    ) ٣( داوي،       : ، تحقي دآتور حسن هن ، ٨٢، ص ١جال

 .٢٦، ص١الخصائص، ج: ابن جني: وانظر أيًضا
 .٤٥٨، ص١سيبويه، الكتاب، ج  ) ٤(
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د        حذف الياء مع وجود األلف والالم       - ١٢ دي، وق في الكلمة، آالياء في القاضي والمهت

شعر    اب ضرورة ال ي ب يبويه ف ره س ك   )١(ذآ ل ذل روه، ألن مث اس أنك ، إال أن الن
الوا                    راء، فق رأ الق ه ق ر رؤوس اآلي، وب ريم في غي إن : الحذف جاء في القرآن الك

يبويه       مثل هذا ال يدخل في ضرورة الشعر، إال أن           راد س ّين م سيرافي ب أبا سعيد ال
اء                    ات الي تهم إثب ذين لغ ك أن ال من إدخال هذا النوع من الحذف في الضرورة، وذل
ال       وين ف ان التن الم يعاقب ف وال التنوين، ألن األل شبيًها ب ضرورة ت ذفونها لل د يح ق

ة  ي الكلم ان ف ذ )٢(يجتمع ث إن ه سنرجئ    ، وحي ث، ف وع البح و موض ذف ه ا الح
  :الحديث عنه قليًال

ول    - ١٣ ضرورة آق و حذف لل ة، وه وافي الموقوف ر الق ي آخ ع ف شديد الواق  حذف الت
  :الشاعر

  َال َوَأِبْيك اْبَنَة الَعاِمري               ال يدَّعي القوم أنيَّ أِفْر
  :ات، لتتشاآل أواخر األبي)أِفّر(حيث ينشد بإسكان الراء من   
  :ومنه تخفيف المشدد وتسكينه وحذف حرف بعده آقول األعشى  

  َوعْهُد الشََّباِب وَتاَراُتُه             فإْن َيُك َذِلَك َقْد َباَن َعْن
ال ونين فق دى الن اء وإح ى الي ْن(، و)ْنُمَع: (أراد معن د) َع و يري ىِّ: (وه ) معن

  .)٣()َعنيِّ(و
ة ح- ١٤ ول : ذف الحرآ ضرورة، آق اب ال ي ب شدونه ف م ين ة إال أنه ان لغ وهو وإن آ

  :الشاعر
  َيَماٍن، وأهَوى الَبْرَق آلَّ َيَماِن  ـَرَواِن   ـُه  َشـــْرٍق  ُدْوَنـــــأِرْقـُت ِلَب

  اِنـــــومْطَواَي ُمْشَتاَقـان َلْه  أِرَق  َفَظْلُت لدى الَبْيِت العتيق ُأِخْيُلُه   
  .)٤(رآة الهاء وسكن الحرففحذف ح  

ة            دخل ضمن حذف الحرآ ه ي سابقة، فإن رة ال ا وفي الفق ا ذآر هن ى م باإلضافة إل
                                                 

 .٣٠٠، ٢٩١، ص٢المصدر السابق، ج  ) ١(
 .١٢٥ -١٢٣ما يحتمل الشعر، ص: السيرافي  ) ٢(
 .٩١ -٨٩المصدر السابق، ص  ) ٣(
 .، وانظر هامشه للتعرف على مذاهب النحاة فيه١٢٩ما يحتمل الشعر ، ص: السيرافي  ) ٤(
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لَ (حذفهم الفتحة من عين       ولهم في      )َفَع َربَ (، آق ْرب ): (َه بَ (، وفي    )َه ب (،  )َطَل ، )َطْل
  :ال الراجزق

  َعَلى َمَحاَالِت ُعِكْسَن َعْكًسا
  الًبا َغْلًســاـــــا طـــإذا تَسدَّاه

  .)١ ()َغَلًسا(أراد 
  .)٢(ثم إنهم يحذفون الضمة والكسرة في اإلعراب أيًضا، وقد أجازه سيبويه وأنشده

  ْيَر ُمْسَتْحِقٍب        إْثًما ِمَن اِهللا وَال َواِعِلَفالَيْوَم أْشَرْب َغ
  .)٣(والوجه رفعها) أْشَرْب(فسكَّن الباء من 

  :آما أنشد سيبويه على حذف الكسر أو  الضم قول أبي نخيلة
  إذا اْعَوَجْجَن ُقْلُت َصاِحْب قوِّم

  .)٤( )صاحُب(وال ) صاحِب(ولم يقل 
د             ة اإلعراب للضرورة، وق سكين حرآ ا ورد في جواز ت ومن حذف الحرآات م

رب       ول الع ويين ق ى بعض النح د حك ة، فق ب الخف ام وطل ة لإلدغ ذهب الحرآ َا : (ت أَن
الى         ،  )أْآرْمُكْم وُأْعِشْمُكمْ  ول اهللا تع راء ق ْأُمُرُآمْ    ِإنَّ{: وقرأ بعض الق َه َي ـه   )٥(} اللَّ  وقول

ةَ   {:سبحانه ى               )٦(}َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَم ى وعل ة األول راء في اآلي ى ال سكون عل  بال

  .)٧(الميم األول في اآلية الثانية
ى نحو                   دخلون الجزم عل اآنان، في ه س ومنه إدخالهم جزًما على جزم إذا لم يلتق في

                                                 
 .١٣٧المصدر السابق، ص  ) ١(
 .٢٩٧، ص٢الكتاب، ج: سيبويه  ) ٢(
 .١٣٨ما يحتمل الشعر، ص: السيرافي  ) ٣(
 .٢٩٧، ص٢الكتاب، ج: ، سيبويه١٣٩المصدر السابق، ص  ) ٤(
 .٦٧سورة البقرة، اآلية   ) ٥(
 .١٥١سورة البقرة، اآلية   ) ٦(
سيرافي  ) ٧( شعر، ص  : ال ل ال ا يحتم راءة ، وه١٤٤ -١٤٣م ر… ي ق ا: انظ شر،   : البن ضالء الب اف ف   إتح

 .١٣٦ص
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د                "يشتري، ويتَّقي  " ة بع شعر فحذف الكسرة المتبقي ا اضطر ال اء، وربم سقطون الي ، في

  :من شواهد هذه المسألة قول الشاعرلم َيْشَتْر زيٌد، ولم يتَّْق زيٌد، و: "حذف الياء فيقول
  َوَمْن يتَّْق َفإنَّ َمْعُه           ورْزُق اِهللا ُمْوَتاٌب وَغادي

  .)١(فحذف الياء للجزم ثم حذف الكسرة القاف وأحلَّ الجزم محلها
د                    ا ي ة اإلعراب، آم درك من جه ه يمكن أن ي ة     والمحذوف في عموم رك من جه

  .)٢(المعنى
ا                            ريم فجدير بن رآن الك اء في الق النظر في حذف الي ا ب ذا البحث معنًي ان ه ولما آ
الوقوف على حال الياء في آالم العرب من منثور ومنظوم ليستدل به على ما ورد في                 

  .)٣(ن الحذفالكتاب العزيز، وليقوي ما ذهب إليه بعض القراء م
  :ففي مثل قول الراجز

  إذا اْعَوَجْجن ُقْلُت َصاِحْب قوِِّم
  دَّو أْمَثاَل السَِّفْيِن الُعـــوَِّمـــــــبال

د       فسالت من ينشد هذا البي    : "قال سيبويه  ه يري  )٤("صاحبي : ت من العرب، فزعم أن
  :آما أن الشاعر حيث قال

  َآَنواٍح رْيِش َحمَاَمٍة َنْجِديٍَّة        وَمَسْحِت باللَثَتْيِن َعْصَف اإلْثَمِد
  :آنواحي، ومثلهما قول مضرِّس بن ربعي: أراَد

  امي األْيـٍد َيْخِبْطَن السَّريَحاوِطرُت بمنصلي في َيْعُمالٍت       َدَو
  .)٥(األيدي: ووجه ذلك

ن    اء م ذف الي ر ح د آث ذي(وق شع) ال ي ال ديل   ف ه ب ذوف وآأن ر المح ى ظه ر حت
ول       ذْ (إن  : لألصل،مما حمل بعضهم على أن يق ِذي (في   ) اللَّ ة        ) الَّ ة، وأمثل اذة قليل ة ش لغ

                                                 
 .١٤٦ -١٤٥ما يحتمل الشعر، ص: السيرافي  ) ١(
 .٩٣ -٩٢، ص٢الطراز، ج: العلوي اليمني  ) ٢(
 .٨٢-٦٥ص، ه١٤٠٥نظرية النحو القرآني، دار القبلة بالقاهرة، الطبعة األولى، : األنصاري، أحمد مكي: انظر  ) ٣(
 .٢٩٧، ص٢الكتاب، ج: سيبويه  ) ٤(
ن سنان               : ، وانظر ٢٩١، ص ٢المصدر السابق، ج    ) ٥( ن سعيد ب داهللا ب د عب ي، أبومحم اجي الحلب سر الفصاحة، دار     : الخف

 .٧٩م، ص١٩٨٢ /ه١٤٠٢الكتب العلمية، بيروت بلبنان، الطبعة األولى، 
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  :)١(ذلك آثيرة من نحو قول المتنبي في مدح بدر بن عمار
  ْجِلٍس أَخَذ الَكَالَم اللَّْذ َعَناوإَذا الَفَتى َطرَح الَكالَم ُمَعرًِّضا         في َم

  :ومثله قول اآلخر
      َفَلْم َأَر َبْيًتا َآاَن أْحَسَن َبْهَجـًة           ِمَن اللَّْذ َلُه ِمْن آل َعزََّة َعامـُِر

  :وقول اآلخر
   الُجُرُف    اللَّْذ بأْسَفِلِه َصْحراُء وَاِسَعًة                واللَّْذ بأْعَالُه َسْبُل َمدَُّه

  :وقول الراجز
  َفَظْلــُت في َشّر من اللَّْذ آْيَدا
  آاللَّْذ َتَزبَّى ُزْبَيـًة  فاْصطْيـدا

  .)٢(وأمثلة ذلك آثيرة في آتب اللغة
دوا أن تظهر                    م يري م ل إن من مذاهب العرب حذف الياء في الوقف والوصل؛ ألنه

 وإذا آان إثبات الياء أقيس، فإنه ال خالف         )٣("في الوقف آما يظهر ما يثبت في الوصل       
  .)٤(في جواز الحذف لكثرته، ثم ألنه عربي

دة،       ا عدي وقد اهتم سيبويه بدراسة الحذف، وعقد له أآثر من باب، وبحثه من زواي
د خص   ا    (فق دها س ع بع سواآن إذا وق ن ال ذف م ا يح اع   ) آنم ه أوض اب درس في بب

ين أن العرب تحذف                   ّد، وب ين والم الحروف الثالثة المسماة حروف العلة أو حروف الل
ود                        ستثقلون، أو  أن يق ا ي ى م ئال تصير بالتحريك إل ا، ول هذه الحروف آراهة تحريكه

ْبس  ى َل ا إل ر الح  )٥(إبقاؤه اء أآث ت الي ا آان م لم د  ، ث ذف، فق ة عرضة للح روف الثالث
باب ما يحذف من أواخر األسماء في         (خصها سيبويه بأآثر من باب، حيث درسها في         

                                                 
 .٨١سر الفصاحة، ص: ابن سنان الخفاجي  ) ١(
اب االنتصاف               : ابن األنباري، أبوالبرآات    ) ٢( ه آت وفيين، ومع اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والك

أليف  صاف، ت ن اإلن صر،     م رى بم ة الكب ة التجاري ة، المكتب ة الرابع د، الطبع دين عبدالحمي ي ال د محي  ه١٣٨٠ محم
 .١٩٨-١٩٧ما يحتمل الشعر، ص: السيرافي: وانظر. ١١٥-١١٤، ص٢م، ج١٩٦١/

 .٢٨٨، ص٢الكتاب، ج: سيبويه  ) ٣(
 .٢٨٩، ص٢المصدر السابق، ج  ) ٤(
 .٢٧٧ -٢٧٦، ص٢المصدر السابق، ج  ) ٥(



أبحاث مهداة إلى األستاذ الدآتور حسن الشاذلي فرهود:الشاذليات  ١٥٧ 
اء            "، فالوقف في مثل     )الوقف وهي الياءات   ر ي ا من غي َهَذا َقاْض، وَهَذا َغاْر، ونحوهم

ا يظهر م                     ا قياًسا على ذهاب الياء في الوصل، ألنهم لم يريدوا أن تظهر في الوقف آم
ه              ذا بأن يبويه ه ر     "يثبت في الوصل، وقد وصف س د األآث يَّن أن       "الكالم الجي ه ب ، إال أن

ك               وين، فقول ر تن ازي،      : "البيان أجود في الوقف، ألنه في موضع غي ذا القاضي والغ ه
اب                   " والَعِمي ذا الب يبويه في ه يَّن س ونحوها أفضل من الوقف عليها من غير ياء، آما ب

ه أن ال يحذف، يحذف في الفواصل،                  جميع ماال يحذف في      "أن   ار في ا ُيخت الكالم، وم
ذهب في الوصل                      اء ال ت ال؛ ألن الي والقوافي، آما بيَّن أيًضا أن الحذف ال يقع في األفع

ولهم   " ال َأْقِضي، وهو َيْقِضي، وَيْرِمي    "في حال، وذلك نحو      : واستثنى من بين األفعال ق
اّذ،      " ال أْدري " ان        ألنه آثر في آالمهم، وهو ش ا أن األسماء أجدر أن تحذف إذا آ  مبيًن

  .)١(الحذف فيها في غير الفواصل والقوافي
ـ          ف،                "بعد هذا عقد سيبويه باًبا آخر ل اءات في الوق ا يحذف من األسماء من الي م

من نحو      " التي ال تذهب في الوصل، وال يلحقها تنوين، وترآها في الوقف أقيس وأآثر            
ك  المْ "قول ذا ُغ د " ه ت تري ي: (وأن ك)ُغَالِم ِقنْ : ، وقول َقاْن، وأْس د اْس د " ق ت تري : وأن

ِقني( َقاِني، واْس ي   ) ... أْس روف ف راءة بعض الح ن ق ا روي م ك بم ى ذل شهد عل واست
القرآن، مما سنعرض له قريًبا بالتفصيل، وفرَّق سيبويه في هذا الباب بين الياء في مثل           

األولى ال تحذف؛            " وَهَذاِن ُغَالَمايَ "؛  "ِضيَّهذا َقا " د آسرة، ف والياء الساآنة الواقعة بع
؛ ألن ما قبلها ساآن، ثم ألنها متحرآة في النصب آياء           "َهَذا القاِضي "ألنها ال تشبه ياء     

عن حذف الياء اضطراًرا  آما تحَّث    )٢(لكنها ال تشبهها، وال تحذف في النداء      ) القاضي(
ة إضمار وحذفها                "في الباب الذي بحث فيه       ي هي عالم اء الت واو واله اء وال " ثبات الي

ى      رب إل زوع الع ذلك بُن ل ل سن، وعل ي الوصل أح واو     ف اء وال ذف الي يَّن أن ح وب
  .)٣ (..التخلص من اجتماع الحروف المتشابهة، وإن آان اإلتمام عربًيا

ا                        ا، آم د يكون غالًب ى الضرورة ق ه عل شعر، إال أن توجيه ولقد آثر الحذف في ال
  :يمكن أن يحمل على الشذوذ والندرة أحياًنا، ففي قول الشاعر

  َلَمْن َجَمٌل َرخو الِمَالِط َنِجْيُب  َفَبْيَناُه َيْشِرِي َرْحَلُه َقال َقاِئٌل
وَ (حذف الواو ضرورة من        ا حذ    )ُه ًضا من          ، آم اء للضرورة أي يَ (ف الي في  ) ِه

                                                 
 .٢٨٩ -٢٨٨، ص٢الكتاب ، ج: سيبويه  ) ١(
 .٢٩٠ -٢٨٩، ص٢المصدر نفسه ، ج  ) ٢(
 .٢٩٣ -٢٩١ص، ٢المصدر نفسه ، ج  ) ٣(
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  :قول الراجز
  )١(َداٌر ِلُسْعَدى إْذِه ِمْن َهَوا َآا

  :وقد حذف الياء األعشى حين قال
  )٢(َوَأُخو الَغَواِن َمَتى َيَشأ َيْصِرْمنـَُه          َوَيُكنَّ أْعداًء ُبَعْيَد ِوَداِد

  :آما حذفت في قول الشاعر
        َبْيَنُكُم َما َحَمَلُت َعاِتقيَال ُصْلَح َبْيني َفاْعَلُمـُوُه وال

  َسْيِفي، وما ُآنَّا بَنْجٍد َوَما        َفْرَقَر ُقْمُر اْلَواِد بالشَّاَهِق
واو         ن ال ضمة م ى بال ا اآتف اء، آم ن الي شواهد م ذه ال ي ه سرة ف ى بالك ث اآتف حي

  .)٣(في الداللة على المحذوف
ي         ه ف ر من ف أآث ي الوق و ف ر، وه شعر والنث ي ال ر ف اء آثي واو والي ذف ال إن ح

ل        ، يؤآد هذا قول سي    )٤(الوصل، وذلك لثقلهما   ُزو (بويه عن الواو في مث و آانت    ): "َيْغ ل
ا إن شئت        ل من عدم حذف              " في قافية آنت حاذفه ه الخلي ا ذهب إلي ر م ى غي ذا عل وه

  .)٥(إذا آانت واحدة منهما حرف الروِّي) َيْغُزو(، والواو في )َيْقِضي(الياء في مثل 
ثالث            وحروف العلة هذه ضعيفة في أقوى أح       إن أخَف الحرآات ال ذلك ف ا، ول واله

يبويه،  ك س د لحظ ذل سكون، وق ى ال ا إل وا عنه ذلك جنح ا، ول ستثقلة فيه وهي الفتحة م
ان األّول                : فسأل أستاذه الخليل عن هذه الياءات      َصب في موضع النصب إذا آ ْم ُتن َم ل ِل

شبهوا هذه الياءات بألف : فقال) رأيُت َمْعِد ْيَكِرَب، واْحَتَمُلوا أَياِدْي َسَبأ(مضاًفا في نحو    
                                                 

ة الرياض          : التكملة، تحقيق : الفارسي، أبوعلي الحسن بن أحمد      ) ١( ة  (الدآتور حسن شاذلي فرهود، منشورات جامع جامع
 في هذا الرجز سيبويه، وفيه شاهد       ، وقد أنشد  ٣١ -٣٠م، ص ١٩٨١/ه١٤٠١، الرياض، الطبعة األولى،     )الملك سعود 

يبويه في                     . ٩، ص ١الكتاب، ج : على حذف الياء، انظر    ا روى س شده األخفش فيم ذا أن سابق للرجز ه آما أن البيت ال
سكينها للضرورة، انظر                   د ت واو بع ى حذف ال اهًدا عل اب ش اب، ج  : هذا الب ًضا   ١٤ -١٣، ص١الكت م انظر أي ن  : ، ث اب

ة،       : شرح اللمع، حققه  : صبهاني عبدالواحد بن علي األسدي    برهان العكبري، أبوالقاسم األ    سلة التراثي ارس، السل ائز ف ف
 .٤٧٩، ص٢م، ج١٩٨٤ /ه١٤٠٥الكويت، الطبعة األولى، 

إبراهيم مصطفى، وعبداهللا   : ابن جني، أبوالفتح عثمان، المنصف، تحقيق     : وانظر أيًضا . ١٠، ص ١الكتاب، ج : يهسيبو  ) ٢(
 .٧٣، ص٢م، ج١٩٥٤ /ه١٣٧٣أمين، شرآة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة األولى، 

 .٧٤ -٧٣، ص٢المنصف، ج: ابن جني: انظر  ) ٣(
ق       : أبوالفتح عثمان : ابن جني : انظر  ) ٤( م بدمشق،           : سر صناعة اإلعراب، دراسة وتحقي داوي، دار القل دآتور حسن هن ال

 .٥٢٠ -٥١٩، ص٢م، ج١٩٨٥ /ه١٤٠٥الطبعة األولى، 
 .٣٠٠، ص٢الكتاب، ج: سيبويه  ) ٥(



أبحاث مهداة إلى األستاذ الدآتور حسن الشاذلي فرهود:الشاذليات  ١٥٩ 
ا من النصب                ) ُمثَّنَّى( ا، عّروه ا عرَّوا األلف منهم ّر، فكم ع والج حين عّروها من الرف

  :أيًضا، ثم ساق أمثلة على هذا، من ذلك قول رؤبة
  َسوَّى َمَساِحْيِهنَّ َتْقِطْيُط الُحقـَـْق

  :ونحو قول بعض السعديين
  قاِفْيَهاَيا َداَر ِهْنٍد َعَفْت إّال َأ

  :وقول اآلخر
  َآَأنَّ َأْيدْيِهنَّ بالَقاِع الَقرْف

دْيهنّ     (حيث أسكنت الياء فيهن من        ا، أي ساحْيهّن، أثافْيه ًال        ) م في حال النصب حم
ى     ول عل ك محم ل ذل رك، وآ ف ال تح ة، واألل ي العل ا ف ا أخته ف؛ ألنه ى األل عل

  .)١(الضرورة
إال أن العرب قد تثبت األلف في المضارع في حال الجزم، وفي الشعر فراًرا عند               

  :الضرورة، على نحو قول الشاعر فيما أنشد أبوعلي عن أبي زيد
  إذا الَعُجوُز َغِضبْت َفَطلِِّق

  َملَّـِقَوَال َتَرضَّاَها، وَال َت
فهذا إنما هو : ، قال أبوعلي)٢(في موضع الجزم) ترضَّاها(حيث أثبت األلف في 

  :على تشبيه األلف بالياء، أال ترى ما قدَّر من إثبات الحرآة في
  بمَا َالَقْت َلُبوُن َبني زَياد  أَلْم َيْأِتْيك واَألّنَباُء َتْنِمي  

ن                      وحذفها للجزم    د يغوت ب ول عب األلف من ق ا ب اء هن اس الي ال يستقيم ها هنا، وق
  :وقاص الحارثي

  آأْن لم َتَرى َقْبِلي َأسْيًرا َيَماِنًيـا  وَتْضَحُك ِمنيِّ َشْيَخٌة َعْبَشِميٌَّة  
ذا     )٣(حيث أثبتها في موضع الجزم، ولو حذفها آان قد حذف حرفين            ومما يلحق به

                                                 
ر  ) ١( يبويه: انظ اب، ج: س ضً ٥٥، ص٢الكت ر أي ي : ا، وانظ ن جن صائص، ج: اب ناعة  ٢٩٢-٢٩١، ص٢الخ ر ص ، وس

 .٥١٩ص، ٢، جاإلعراب
 .٧٨، ص٢المنصف، ج: ابن جني  ) ٢(
وعلي  ) ٣( ة، ج: الفارسي، أب ًضا، وان٩٤ -٩٣، ص١الحج وعلى: الفارسي: ظر أي ق: أب ديم وتحقي ات، تق سائل الحلبي : الم
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  :قول الشاعر
  َيْوَم الصيُّلْيَفاء لْم ُيوُفوَن باْلَجاِر  َلْوَال َفَوارُس ِمْن نْعٍم وأْسَرتِهْم  
مْ (فإن   ا أشبهت         ) ل دها، ألنه م تعمل في الفعل بع ك الشتراك    ) ال(ل ضرورة، وذل

  .)٢(، وشواهد هذه المسالة آثيرة مثبوتة في آتب اللغة)١(النفيالجميع في الداللة على 
ا                   ع فيم دناه يق فإذا رجعنا إلى الكتاب العزيز لندرس هذا األسلوب من الحذف، وج

راء     ادة   "يسميه الق اءات الزي ا                  وهي  )٣("ي تكلم مم ى الم ة عل دة الدال اء الزائ ك الي ر تل  غي
واردة             " ياءات اإلضافة "يسميه القراء    ا للغات ال تح واإلسكان تبًع ويختلفون فيها بين الف

  .)٤(فيها، وقد ميزوها من غيرها من الياءات بصحة إحالل الكاف أو  الهاء محلها
ى رسم ا                تالوة عل ا في ال ذلك لزيادته ة، وهي      فالزائدة سميت آ لمصاحف العثماني

ي ليست                 : تنقسم إلى قسمين   دة، وهي الت ة، وزائ أصلية، وهي التي تكون الًما في الكلم
  .)٥(بالم الكلمة، وآال القسمين يكون في األسماء واألفعال دون الحروف

ذآر              إن الفرق بين النوعين يتلخص       ى يكمن في ال في أن اختالف القراء في األول
ا من حيث             تح، أم سكين والف والحذف، في حين لم يتجاوز اختالفهم في الثانية حدود الت

اء         ، وفي الوقت   )٦(العدد فإن جملة المختلف فيه إثباًتا وحذًفا بلغ مائة وأثنين وعشرين ي
اءات اإلضافة                  نفسه نجد القراء قد أجمعوا على إسكان ستة وستين وخمسمائة ياء من ي
وا في                  في القرآن الكريم، آما أجمعوا على فتح إحدى وعشرين ياء أخرى، أما ما اختلف

                                                 
ى،               ة األول م   ٨٨ -٨٤صم،  ١٩٨٧ /ه١٤٠٧الدآتور حسن هنداوي، دار القلم بدمشق، ودار المنار، بيروت، الطبع ، ث

اد الم    : إسماعيل أحمد عمارة، مراجعة   : المسائل العسكريات، تحقيق  : الفارسي، أبوعلي : انظر أيًضا  دآتور نه وسى،  ال
 .١٤٩ -١٤٨م، ص١٩٨١منشورات الجامعة األردنية، 

 .٣٨٨، ص٢الخصائص، ج: ابن جني  ) ١(
 .٣٩٠، ٣٨٩، ص١المصدر السابق، ج: انظر  ) ٢(
د    : انظر. في اصطالح القراء، ألنها لم ترسم في خط المصحف        ) زوائد (سميت هذه الحروف    ) ٣( األصبهاني، أبوبكر أحم

ة اإلسالمية،جدة،                    : بن الحسين بن مهران    ة للثقاف زة حاآمي، دار القبل بيع حم ق س المبسوط في القراءات العشر، تحقي
 .١٣٨م، ص١٩٨٨ /ه١٤٠٨ومؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة الثانية، 

ر  ) ٤( الم: انظ د س سن، محم ف والوصل  : محي ام الوق ن أحك شف ع ة  الك ان، الطبع روت بلبن ل، بي ة، دار الجي ي العربي ف
ى،  امي الراجي: وانظر. ١٨١ -١٨٠م، ص١٩٩٢ /ه١٤١٢األول مي، الته اء اإلضافة، : الهاش ي ي راء ف ذاهب الق م

 .١٥م، ص١٩٨٨، الرباط بالمغرب، )٦(سلسة الدراسات والعلوم اللغوية رقم 
 .٢٠مذاهب القراء في ياء اإلضافة، ص: الهاشمي، التهامي الراجي  ) ٥(
راءة        : الجزري، محمد بن محمد بن علي بن يوسف         ) ٦( سير في ق روت،         تحبير التي ة، بي ة العشرة، دار الكتب العلمي األئم

 .٨٥ -٨٣م، ص١٩٨٣ /ه١٤٠٤لبنان، الطبعة األولى، 
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  .)١(نه وفتحه فجملته مائتان وأثنتا عشرة ياءإسكا

ل، والحرف                      اءات اإلضافة تتصل بكل  من االسم، والفع ومن ناحية االتصال في
و   ل، نح رورة المح م مج ع االس ون م ِسي: "فتك و " َنْف ل نح صوبة المح ل من ع الفع : وم

يِّ   "و  ، ومع الحرف مجرورة المحل ومنصوبته، نح       "أْوزْعِني" ي، وإن اءات    . )٢("ِل ا ي أم
  .الزيادة فتتصل باالسم والفعل خاصة، وليس شيء منها يتصل بالحروف

إن من بين هذه الياءات ما يدخل تحت مصطلح اإلضافة فيعرف إعراب المضاف     
ا من مسمى                       ذي يخرجه ال، لكن ال إليه في األسماء، ويكون منصوب المحل مع األفع

رى أب              " اءات اإلضافة ي" م حذفها، وي ة، ث ا من جه وعلي الفارسي في     وحكمها، زيادته
ا                }يا َعِبادِ {:مثل قوله تعالى   وين، وأنه ا في موضع تن أنَّ حذف الياء هذه أحسن، ألنه

م إن        ذلك، ث وين آ ا أن التن اء آم تعاقبه، وقاس ذلك على المنادى المفرد حيث تحذف الي
ا     اء ال ينفصل من المضاف آم ة     الي ون، فصار في المعاقب وين من المن  ال ينفصل التن

  .)٣(آالتنوين وحرف الندية
ًرا في                            اب آثي ع في الكت أن الحذف يق ة أبي إسحاق الزجاج ب سر مقول ا يف وهذا م
ك                     ا، وآال ذل ام فيهم ة جاءت بالحذف وبالتم الياءات، والهمزات، مشيًرا إلى أن الرواي

  .)٤(واب، وأن األجود اتباع القراء، ولزوم الرواية، فإن القراءة سنةص
ي تحذف              " الزيادة"ثم إن إصطالح     اءات الت ذه الي بعض ه ينبغي أن يؤخذ بحذر، ف

  إنما هي أصول 

                                                 
 .١٨١الكشف، ص: محيسن  ) ١(
 .١٨٠المصدر نفسه، ص  ) ٢(
 .١٥٨ -١٥٧، ص٦الحجة، ج: الفارسي  ) ٣(
ق     : الزجاج، أبوإسحاق إبراهيم بن السري      ) ٤( الم          : معاني القرآن وإعرابه، شرح وتحقي لبي، ع ده ش دالجليل عب دآتور عب ال

ى،        سألة مه       ٢٨٨ -٢٨٧، ص ٣م، ج ١٩٩٨ /ه١٤٠٨الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة األول ة في    ، ويوضح الزجاج م م
م                    : "القراءة المتبعة فيقول   ة، ول ا جاز في العربي ع، وم و المتب راءة فه ه الق رت ب وآلما آثرت الرواية في الحرف وآث

و داخل في                ة فه د أهل العربي ة وَضُعف عن ه الرواي يقرأ به قارئ فال تقرأن به، فإن القراءة به بدعة، وآل ما قلَّت في
 .٢٨٨، ص٣ نفسه، جالمصدر". الشذوذ، وال ينبغي أن تقرأ به
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ادِ  {: وقولـه سبحانه )١(}َواللَّْيِل ِإَذا َيْسِر{: حقيقتها، آالتي في قولـه تعالى  في ْوَم ُيَن  }َي
ة             ونحو )٢( هما، لكن مذهب الخليل وسيبويه جواز حذف بعض الحروف األصول، لدالل

  . )٣(ما يبقى على ما يلقى، وأن العرب تجيز ذلك
راء في آل        فرق ابن الجزري بي   وقد   ن هذين القسمين من الياءات مبيًنا مذاهب الق

   :قسم، فقال عن ياءات اإلضافة
  َبْل ِهَي في الَوْضِع آَهَا وَآاِف  َلْيَسْت بَالِم الِفْعل يا الُمَضاِف

  :آما قال عن الياءات الزائدة
                                                 

 .٤سورة الفجر، اآلية   ) ١(
 .٤١سورة ق، اآلية   ) ٢(
ق ودراسة        : ابن الشجري، هبة اهللا بن علي بن محمد حمزة السني العلوي            ) ٣( شجري، تحقي ن ال ود    : آمالي اب دآتور محم ال

اهرة، الط انجي بالق ة الخ احي، مكتب د الطن ة محم ى، بع ب . ٣١٧ -٣١٦ص، ١م، ج١٩٩٢ / ه١٤١٢األول د آت لق
ذا          ي ه افعين ف ين ن اط بحث ة الرب سانية بجامع وم اإلن ة اآلداب والعل تاذ بكلي مي األس ي الهاش امي الراج دآتور الته ال

اء        : "، بعنوان )٦(وهو في سلسلة الدراسات اللغوية وعلوم القرآن تحت رقم          : الموضوع، أحدهما  راء في ي ذاهب الق م
سانيات   "افةاإلض ّب الل ل ل ا تمث ساني، وأنه درس الل ي ال ة ف راءات القرآني ة الق ا أهمي ّين فيه ة ب ة لطيف ه بمقدم دم ل ، ق

) دون اللجوء إلى سياق تعويضي (وعصارتها، آما أنها الفن اللساني الوحيد الذي يسمح لنا بفضل سياق ترآيبي فريد           
ذه    أن نعبر عن معاٍن قد تتباين أشد التباين لمجرد أن ن           ة ال ه ك الكلم ا     . قف هنا، أو نرفع تل ى أن علماءن ا إل وأشار فيه

  .السابقين أمثال الفراء، وأبي علي الفارسي، وابن خلدون، وأضرابهم، إنما عرفوا بفضل تأليفهم في القراءات القرآنية
م،  وقد تناول في هذا الكتاب على صغر حجمه المقصود بياء اإلضافة، وذآر أسماء القراء السبعة ا                  لمشهورين ورواته

ة                    ان طريق م بي ومقدمة في آيفية قراءة الجداول التي اشتملت على خالف القراء في هذه الياءات بين الفتح والسكون، ث
ه مذهب                       معالجة هذه الياءات المختلفة فيها، أتبعها في القسم الثاني بذآر أصول القراءات في ياءات اإلضافة، ذآر في

ا، وهو                       آل واحد من القراء السبعة       اءات المختلف في قراءته سم الثالث بالجداول للي ا خص الق ا، آم المشهورين فيه
اءات اإلضافة ى ي اليق عل ع فخصصه للتع سم الراب ا الق سام، أم ر األق ه . أآب دارس، إال أن ه لل ى إفادت اب عل ذا الكت وه

  .يتجاوز الحصر والسرد واإلحصاء، دون تحليل واستنباط
د     : "غير ويقع في عشرين صفحة من الحجم الصغير، وقد أسماهأما المبحث الثاني، فهو ص      دة عن تقرير عن مدى الفائ

ول في                       " اإلحاطة بالياء الزائدة   ا يق د حرره آم ة ورش، وق ريم في رواي خصه ببحث الياءات المحذوفة في القرآن الك
ن تحري            رغ م ضاء، وف دار البي اني بال سن الث سجد الح ة اآلداب وم ي آلي ه ف ة لطلبت د   المقدم وم األح بيحة ي ره ص

ة           ١٩٩٥/أآتوبر/٢٢ م، وأشار إلى أن الرواية في غير رواية ورش ال تهمهم، مبيًنا    حرصه على الترآيز على رواي
ا                       ى حكمه ي االطالع عل ان محب ورش، وإن آان قد أشار إلى من يثبتها ويحذفها من غير ورش، رغبة في عدم حرم

  .عند اآلخرين
ة  (ة وخمسين موضًعا في القرآن الكريم غير المكررة، أما المكرر فقد بلغت جملته              وقد أحصى في هذه الياء خمس        ثالث

وقد آان منهجه إحصائًيا سردًيا مرتًبا تلك المواضع بترتيب سور القرآن الكريم حتى إنه إذا ذآر اسم  ). عشر موضعا 
ل أو            ة،      السورة وليس فيها من الياءات المحذوفة شيء أثبت ذلك، وقارن دون تعلي ين مذهب ورش من جه تفصيل ب

  .وغيره من الرواة والقراء من جهة أخرى
 .والبحث على صغر حجمه ال يخلو من الفائدة، فجزاه اهللا خيًرا على جهده، ونسأله أن يثيب آل عامل على عمله  
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  )١(.... َوهَي الَِّتي زاُدوا َعلى َما ُرِسَما             َتْثُبُت ِفي الَحاَلْيـــــن

  :حال الوقف وحال الوصل، آما عرفه الشاطبي بقوله عن ياءات اإلضافة: يريد
  ألصول ِفُتْشكَالوَلْيَسْت بَالِم الِفْعل َياُء إَضاَفــٍة        َوَما ِهَي ِمْن َنْفس ا

  َولِكنَّها آَالَهاء والَكاف ُآلَّ مـَا           َتِلْيه ُيَرى ِلْلَهاِء وْالَكاِف َمْدَخَال
  :وعن ياءات الزوائد قال

  َودوَنَك َياءاٍت ُتَسمَّى زوائًدا        ألْن ُآنَّ ِعْن َخطِّ المَصاِحف َمْعِزًال
  .)٢(...وتثبيت في الحالين 

ر متف                الين غي ادة في الح اءات الزي ات ي راء،         والواقع فإن إثب ع الق ه من جمي ق علي
م ا، وه ا وصًال ووقًف ن أثبته نهم م ا  : فم ن أثبته نهم م ر، وم ن آثي وب، واب شام، ويعق ه

زة من         : وصًال فقط، وهم   رد حم وجعفر، وانف افع، وأب حمزة، والكسائي، وأبوعمرو، ون
ؤالء  ع     ه ي موض الين ف ي الح اء ف ات الي و   بإثب ط وه د فق دُّوَنِني"واح ه  " َأُتِم ن قول م
ا              . )٣(}ِبَماٍلَقاَل َأُتِمدُّوَنِن   {:تعالى اءات في الوقف والوصل مًع سم ثالث حذف الي وق

  .)٤(ابن عامر، وعاصم، وخلف، وربما خرج بعض القراء عن هذه القواعد: وهم
ا                   والمالحظ أن هذه الياءات قد تكون في رؤوس اآلي، آما تكون في وسطها، فأّم

م يح                و ل ا       ما جاء في رأس اآلية فإنه يحذف بشفاعة الفاصلة حتى ول ذف في الوقف آم
  .)٦(}َواللَّْيِل ِإَذا َيْسِر{:  وقوله سبحانه)٥(}َتَعاِلاْلَكِبيُر اْلُم{:في قوله عز وجل

                                                 
ن يوسف       ) ١( ي ب ن عل د ب ن محم د ب ن محم د ب ن الجزري، محم راءات العشر، ضبطه وصححه   طيب : اب شر في الق ة الن

 .٦١-٥٧، صه١٤١٤محمد تميم الزعبي، مكتبة دار الهدى، المدينة المنورة، : وراجعه
اني     : متن الشاطبية، المسمى : يني األندلسي، القاسم بن ِفيُّرُه بن خلف بن أحمد     الشاطبي الرع   ) ٢( اني ووجه الته حرز األم

ة،                    ة الثالث ورة، الطبع ة المن ع، المدين شر والتوزي  -٣٢م، ص ١٩٩٦ /ه١٤١٧في القراءات السبع، مكتبة دار الهدى للن
٣٦. 

 .٣٦سورة النمل، اآلية   ) ٣(
الم   ) ٤( د س سن، محم راءا  : محي ل الق شر، والكشف عن عل راءات الع ي الق شر ف ة الن ادي شرح طيب ا، دار اله ت وتوجيهه

 .٤١٠، ص١م، ج١٩٩٧ /ه١٤١٧الجيل، بيروت بلبنان، الطبعة األولى، 
 .٩سورة الرعد، اآلية   ) ٥(
 .٤سورة الفجر، اآلية   ) ٦(
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ول                      د الوقف آق وافي عن واو في الق اء وال وهذا المذهب في الحذف شبيه بحذف الي
  :زهير

  )١(ّم ال يْفرُِْض الَقْوِم يخلُق ثَت َتْفِري َما َخَلْقَت وَبْعــ              ـفَألْن
ه                 ذلك بقول د ل د أن مهَّ اء بع ذا البيت بحذف الي يبويه ه شد س ا ال   : "وقد أن ع م وجمي

واصل يحذف في الكالم، وما ُيختار فيه أن ال يحذف يحذف في الفواصل والقوافي، فالف             
  : قول اهللا عز وجل

  .)٤(} ...اْلَكِبيُر اْلُمَتَعاِل{ و)٣(}َيْوَم التََّناِد{، و)٢(}َما ُآنَّا َنْبغ{ وَواللَّْيِل ِإَذا َيْسِر{

عيد ال أبوس ي   : "ق ماء ف الم، واألس اطع الك د بالفواصل رؤوس اآلي ومق ا يري إنم
ا ال            ا يلحقه وين في الكالم فتحذف        الحذف أولى من األفعال، والحذف فيها أقوى، ألنه تن

اء   وعلي   . )٥("منها الي ال أب د أوجب            : "وق اه ق وف، والوقف رأين أواخر اآلي موضع وق
دلوا من                   إعالًال في الموقف عليه، وتغييًرا عما هو عليه في الوصل، أال ترى أنهم قد أب

ة : (النون الساآنة األلف في االسم والفعل، وأبدلوا من التاء الهاء في نحو    ، ومن  )َرْحَم
و  واو نح اء أو  ال ف الي و : األل ي نح ْو، وزادوا ف ْي، وأْفَع لّْ،  : أْفَع و َيْجَع رجٌّ، وه ذا ف ه

  .)٦()وأنشد بيت زهير السابق: (ونقصوا منه في نحو

                                                 
ي  ) ١( ن عل د ب ر محم ي بك ن أب وب يوسف ب سكاآي، أبويعق ه: ال ق علي يه وعل وم، ضبطه وآتب حواش اح العل يم : مفت نع

ي      ٧٢م، ص١٩٨٣ /ه١٤٠٣زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى،        ن أب ر ب ، والبيت من قصيدة لزهي
ق  سلمى غير موقوفة، انظر ديوانه، صنعة األعلم الشنت        اق            : مري، تحقي شورات دار اآلف اوة، من دين قب دآتور فخر ال ال

 .١١٩م، ص١٩٨٠/ه١٤٠٠الجديدة، بيروت، الطبعة الثالثة، 
ة       ) ٢( ة       ٦٤سورة الكهف، اآلي د استدل        ٦٥، واللفظ في سورة يوسف، اآلي ة، وق ا في الموضعين ليست رأس آي ، إال أنه

ة، وأن          الكالم ا: الداني بذلك على معنى الفاصلة، وأنها   ر رأس آي ة، وغي د تكون رأس آي ذلك فق ده، ول ا بع لمنفصل مم
ة                    يس آل فاصلة رأس آي ة فاصلة، ول دين      : انظر . الفواصل يكّن رؤوس آي وغيرها، فكل رأس آي در ال الزرآشي، ب

داهللا     ن عب ق         : محمد ب رآن، تحقي وم الق ان في عل ان،           : البره روت بلبن ة، بي د أبوالفضل، دار المعرف ، ١م، ج١٩٧٢أحم
 .٥٤ص

 .٣٢سورة غافر، اآلية   ) ٣(
 .٢٨٩، ص٢الكتاب، ج: سيبويه: انظر  ) ٤(
 ). نحو١٣٧(، ١٦٥، ق٥شرح آتاب سيبويه، ج: السيرافي، أبوسعيد الحسن بن عبداهللا  ) ٥(
 .٤٠٥، ص١الفارسي، أبوعلي، الحجة، ج  ) ٦(
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ادة             ويجدر بنا ونحن نتعرض لقضية تتصل بالقرآن الكريم، مختصة بالحذف والزي
وم                      آلي تق اعي ل ا في حفظ التناسب اإليق ي، وأنه نظم القرآن أن نعلم دور الفاصلة في ال

شعر                   ة في ال وق دور القافي ، )١(مقام القافية في الشعر، بل إن دور الفاصلة في القرآن يف
الم،     فهي قد تكون مقطًعا من آلمة، وقد تكون جملة، وهي ظاهرة أسلوبية واضحة المع

ا            شعر مًع ر وال ول سيد قطب      )٢(بها انفرد القرآن الكريم من النث إن الفواصل في     : "، يق
ل    شابه، مث بصير،  : "القرآن غيرها في الشعر، فهي ليست حرًفا متحًدا، ولكنها إيقاع مت

  .)٣("األلباب، األبصار، النَّار، قرار: "أو  مثل" حكيم، مبين، مريب
ث       ع حي ضرورة أن تق يس بال ف، ول ع والوق سن القط ث يح لة حي ع الفاص د تق وق
يحسن الوقف التام، فالوقف التام يحسن عند تمام القصص وانقضائهن، وهذا يكون في               

ل  الفوا ز وج ه ع ي قول ل ورؤوس اآلي، فف ْم َلَتُم {:ص ْصِبِحيَن  َوِإنَُّك ْيِهْم ُم رُّوَن َعَل

ِل ة)٤(}َوِباللَّْي رأس اآلي ْصِبِحيَن{:، ف ا}ُم ف الت د  إال أن الوق ع عن م يق

ونَ  .... {: ومثل ذلك قوله عز وجل   )٥(}َوِباللَّْيِل{:قول ا َيتَِّكُئ ا     َعَلْيَه  )٦(} َوُزْخُرًف
بح  ه س وَن{انهفقول ة، }َيتَِّكُئ و رأس اآلي د      ه ع عن ام يق ف الت ن الوق  ولك

ه ا{:قول ز       }َوُزْخُرًف اب اهللا ع ي آت ر ف ك آثي ل ذل ه، ومث ا قبل ى م وف عل ه معط ألن

اطع، وتتجانس           )٧(وجل شاآل في المق ي تت د رؤوس اآلي الت ، ولئن وقعت الفواصل عن
إن  ارب، ف روف أو  تتق ا الح سجع، ألن   فيه ريم لل رآن الك ة الق ي موافق ك ال يعن  ذل

رآن                        ب، والق ى، وهو عي ه المعن سجع فيتبع ا ال اني، أم ة للمع رآن، تابع الفواصل في الق

                                                 
ة النجاح               التناسب الب : أبوزيد، أحمد   ) ١( ياني في القرآن، منشورات آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، المغرب، مطبع

 .٣٤٩م، ص١٩٩٢الجديدة، الدار البيضاء، 
 .٣٥١ر نفسه، صالمصد  ) ٢(
 .١٩٣ص، ٢م، ج١٩٦٧ي، بيروت، تراث العربفي ظالل القرآن، الطبعة الخامسة، دار إحياء ال: قطب، سيد  ) ٣(
 .١٣٨ -١٣٧سورة الصافات، اآلية   ) ٤(
ن سعيد         ) ٥( ان ب اب اهللا عز وجل، دراسة وتح              : الداني، أبوعمرو عثم داء في آت ق المكتفى في الوقف واالبت دآتور  : قي ال

 .١٤١ -١٤٠م، ص١٩٨٧/ه١٤٠٧يوسف عبدالرحمن المرعشلي، مؤسسة الرسالة، بيروت بلبنان، الطبعة الثانية، 
 .٣٥ -٣٤سورة الزخرف، اآلية   ) ٦(
 .١٤١المكتفى، ص: الداني  ) ٧(
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ن سجاع عيب، وذلك أ   ل بالغة، واإل  والفواص: "منزه عن ذلك، يقول أبوالحسن الرماني     
  .)١("سجاع فالمعاني تابعه لهالفواصل تابعة للمعاني، أما اإل

صحاء       ت ف ي جعل ور الت ين األم ن ب ة م ي الفواصل القرآني ب ف ان التناس د آ ولق
شعر                     ا هو بال بش، وم يس آكالم ال ه ل رفين بأن ذهولين معت رآن م د الق العربية يقفون عن

إذا                    ولكن لـه حالوة   سحر، ف أثير ال ل عن ت ول ال يق  وحالوة، آما أن لـه تأثيًرا على العق
ذاهبهم في الحذف،                    وي م بًبا، يق راء س وافقت مواضع الحذف رؤوس اآلي، وجدت للق
ي                     ك الت ى، وال يكون الحذف لضرورة آتل وهو رعاية الفاصلة، بحيث ال ينكسر المعن

  .تجدها عند الشعراء، ومرتادي الكالم المسجوع
لة        ون ظ الفاص ار لف ي اختي زة ف ا المعج ريم ترين رآن الك ن الق ورة م رة ألي س ظ

ي         ة الت إن وجدت الكلم المتناسب مع مجمل الفواصل في جميع آيات السورة الواحدة، ف
عليها الفاصلة مؤسسة بالواو قبل النون مثًال، ألفيت النظام متبًعا في األعم األغلب من     

ى           آيات هذه السورة، فإن خرج عن ذلك         واو حت فلن يتجاوز الياء التي غالًبا ما تعاقب ال
ا إن    وزن، أم يم وال ي التنغ سمع ف ى ال شابه عل ع م ة ذات وق شعر، أو آلم وافي ال ي ق ف
رأ                     ا تحسها وأنت تق سمع آم ى ال ة عل ة الثقيل فارق ذلك وابتعد عنه فإنك لن تحس بالنقل

شاعر من               ى آخر     الشعر الذي تختلف فيه القافية وتتغير أو  ينتقل ال ست   )٢(بحر عل ، ول
راء                        ي تعكس الموسيقى فتجعل الق ذه الصور الت بقائل لك مثاًال على آل صورة من ه
يتفاوتون في أدائهم القرآن، وطرقهم الخاصة وهم يزينون به أصواتهم، فكل سورة منه             

ك التناسب          تصلح أن تكون مثاًال، وما علينا إال تدبُّره والنظر في عِ             لوبه، نجد ذل و أس ّل
واضًحا، وآأنما أريد لذاته، األمر الذي يجعلنا ال نستطيع إال التسليم بإعجازه، وأنه من         

الى اف     " الفجر "لدن حكيم خبير، فلو نظرنا في سورة          ارك وتع رى الحق تب ثًال، ن تح  م ت
ا           } َواْلَفْجِر{: السورة بالقسم بالفجر فقال    ة حروف س ة من ثالث ذه الكلم آنة الوسط،   ه

ه                 وزن، لتألف آخرها الراء، هذا النظام بقي بضع آيات بعد ذلك محافًظا على التناسب وال

                                                 
ا    : الرماني، أبوالحسن علي بن عيسى    ) ١( ق عليه ا وعل رآن، حققه د     : النكت في إعجاز الق دآتور محم د خلف اهللا، وال محم

ة،                     ة الثالث ارف بمصر، الطبع رآن، دار المع ، ٩٧م، ص ١٩٧٦زغلول سالم، ضمن آتاب ثالث رسائل في إعجاز الق
در، مؤسسة الكتب        : يق إعجاز القرآن، تحق: وانظر الباقالني، اإلمام أبوبكر محمد الطيب   د حي دين أحم اد ال شيخ عم ال

 .٢٧٣م، ص١٩٨٦ /ه١٤٠٦الثقافية، بيروت، الطبعة األولى، 
 .٩٩ -٩٨النكت، ص: الرماني  ) ٢(
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، لم يشذ }َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ {:، حتى إذا جاء إلى قولـه سبحانه      األذن، وتنساق معه النفس   

ى  حذف الياء على السمع، فكان مستساًغا مقبوًال، وقد ال يسأل عن علته، ثم لمَّا ان   تقل إل
ى الموسيقى             نوع آخر من الوقف مؤسس بالمّد قبل الحرف األخير، رأيت المحافظة عل

اٍد    {:تعالىاللفظية التي تخلـب اللُّـب، قال       َك ِبَع َل َربُّ اِد  َأَلْم َتَر َآْيَف َفَع  ِإَرَم َذاِت اْلِعَم

ِبالِد            ي اْل ا ِف ْق ِمْثُلَه اْلَواِد           الَِّتي َلْم ُيْخَل صَّْخَر ِب اُبوا ال ِذيَن َج وَد الَّ ْوَن ِذي  َوَثُم َوِفْرَع
َذابٍ    َفَصبَّ عَ  َفَأْآَثُروا ِفيَها اْلَفَساَد     اْلِبالِد   الَِّذيَن َطَغْوا ِفي  اَألْوَتاِد  َلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َع

ات يمر بك الحذف       )١(}ِإنَّ َربََّك َلِباْلِمْرَصاد   ذه اآلي الواو ( إنك وأنت تقرأ ه فال  ) ب

يشذ وال يخرج عن بقية اآلي، ويتم الوقف من غير ياء على مذهب الذين يحذفونها في                 
ا     ر، لم ن آثي افع واب ر ن ذهب غي ى م ا بالحذف وصًال عل و قرأته ك ل ى إن ف، حت الوق

ضمن هذه  }َسْوَط َعَذابٍ {:ع، بل إن الوقف عند قوله سبحانه      سموجدت ذلك نابًيا في ال    

ة                     ل آخر الكلم ع قب ّد الواق اآليات آان في تناسب مع رؤوس اآلي األخرى من حيث الم
  .)٢(التي هي رأس اآلية

ا          د أنه ا أو  حذفها، ن  وبالنظر إلى المواضع التي اختلف القراء في إثبات الياء فيه
الم من جهة   تتوزع بين رؤوس اآلي، والفواصل، من جهة، وبين وسط اآلي ودرج الك           

ا،        أخرى، ثم إنها جاءت مع األفعال في أزمنتها الثالثة، ومع األسماء صحيحها ومعتله
ي،              سم الفعل إال أن األفعال استأثرت بقسم أآبر من هذه الياءات وآان المضارع أآثر الق

  .يليه األمر فالماضي
واألسماء  أما القسم االسمي فتكاد تتساوى قسمة الياءات فيه بين األسماء المضافة          

  .المنقوصة
د روي                 ذه، فلق وجدير بنا أن نجمل بعض الحقائق قبل الخوض في أنواع الحذف ه

ة آانت أو    عن يعقوب إثبات ياء اإلضافة في الوصل والوقف في جميع القرآن، رأس آي            

                                                 
 .١٤ -٦سورة الفجر، اآلية   ) ١(
ر  ) ٢( د: انظ د أبوزي رآن، ص : أحم ي الق اني ف ر٣٧٢ -٣٥٢، ص٣٤٨ -٣٣٥التناسب البي ليمان : ، وانظ ابي، أبوس الخط

ارف )قرآنثالث رسائل في إعجاز ال    (بيان إعجاز القرآن، ضمن     : يمن محمد بن إبراه   أحمد ب  ، ٣ بمصر، ط ، دار المع
 .٢٧ -٢٦، ٢٤م، ص١٩٧٦
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ت أو    ة آان طها، مثبت ي  وس ة ف ر   محذوف ي الزم الى ف ه تع م، إال قول اِد  {:الرس ا ِعَب َي

  .)٢(، وما أشبهه من النداء)١(}َفاتَُّقوِن

افع       ة إسماعيل   -أما أبوجعفر، وأبوعمرو، ون اء إن آانت          -برواي ون الي إنهم يثبت ، ف
  .وسط اآلية، وال يثبتون ما آان رأس اآلية غال شيًئا يسيًرا

الفونهم          ثم إن ابن آثير، ونافع، ومن لم يذآر من         ون في بعض، ويخ راء، يوافق  الق
  .)٣(في بعض

الم                     : وعن ابن الباذش   الم مرسوًما في الخط محذوف ال ل ال ا جاء من المعت أن م
  .ينقسم قسمين، منّون وغير منّون

المنّون  و ف ْر، "نح ٍد، وُمْفَت ْسَتْخٍف، وُمْهَت اٍق، وُم اٍد، وَواٍق، وَب بهه، ... َواٍل، وَه وش
ذي     (أن في ذلك جواز القراءة آما هو في السَّواد          : فعن يعقوب عن َوْرش    يعني الخط ال

، وجواز الوقف بالياء، ) وهو ما يعبر عنه برسم المصحف-آتب به المصحف العثماني  
  .وهذا عام في الباب آله

ه                : وعن ابن مجاهد بسنده    ذا ال يعرف اء وه ر بالي ن آثي اب الب الوقف على جميع الب
ة، ألن                       د أهل العربي ه، وهو األوجه عن اب آل المكِّيون، وأما الباقون فبغير الياء في الب

  .التنوين يحذف في هذا بحق الوقف آما يحذف في الصحيح
دَّس،       "أما القسم الثاني وهو غير المنّون من األسماء، فنحو             اْلَواد المق ل، ب َواٍد النَّم

ْنِج       : "، أمَّا من الفعل فنحو       ..."ِبَهاِد الُعْمِي، َلَهاِد الذين، َصاِل الجحيم      ْؤِت اهللا، ُن ْوَف ُي َس
اء وال واو،            ..." المؤمنين، ُيَناِد الُمَناِد، َيْدُع الدَّاع     ر ي وشبهه مما رسم في المصحف بغي

ام في       : لساآنين، فعن ابن آثير   ألنهما يسقطان في اللفظ اللتقاء ا      ْدُع،  (الوقف على التم َي
نُ   َنُد، وَيْم ا وفي    )وَس ه فيه اس قول اٍد، َووالٍ (، وقي اء   ) َه ه بالي ه آل .. يقتضي أن يقف في

ر               ] عليه  [  ما آان بالياء وقفت     : وعن قتيبة  ة وقفت بغي اء ثابت ه ي بالياء، وما لم يكن في
اقين    ياء، وهو الذي ّيليق بمذهب الكسائي وص        داني، وعن الب وعمر وال الوقف  : ححه أب

                                                 
 .١٦سورة الزمر، اآلية   ) ١(
 .٤١٩، ١٣٨المبسوط، ص: األصبهاني  ) ٢(
 .٩١ -٥٩صطيبة النشر، : ، ابن الجزري٣٦ -٣٤متن الشاطبية، ص: ، الشاطبي الرعيني١٣٨المصدر السابق، ص  ) ٣(



أبحاث مهداة إلى األستاذ الدآتور حسن الشاذلي فرهود:الشاذليات  ١٦٩ 
ل              . )١(على الفصل آله بغير ياء اتباًعا للخط       م دلي د يكون له اء ق إن الذين يثبتون هذه الي

ْصِبرْ       {:قوله تعالى من وجه نحوي، ففي مثل       ِق َوَي ْن َيتَّ ُه َم ات      )٢(} ِإنَّ ل بإثب ا ُقنب  قرأه

ي   اء ف ِق{الي زم  }َيتَّ ْصِبْر{وج م أن } َوَي ْن( وزع اء   ) َم ت ي ذا ثب ولة، فله موص

  .)٣(}َيتَّقِي{

دها مفصلين                    دة أن نقف عن اءات الزائ راء في الي ذاهب الق ويجدر بنا بعد إجمال م
 مذاهبهم في الحذف واإلثبات، معّللين قدر اإلمكان لما ذهب إليه آل فريق،     الحديث عن 

  .مبتدئين بقسم األفعال، مردفين بعد ذلك بقسم األسماء، سائلين اهللا العون والتوفيق

  :الياءات الزائدة في األفعال: أوًال
ان سبقت اإلشارة إلى أن الياء تتصل بالفعل في جميع أزمانه، وأنها تأتي مع الزم               

تكلم،  ان ضميًرا للم ا آ اني م ل، والث ة الفع ي بني ان أصًال ف ا آ ى ضربين، األول م عل
  :وهاك بيان ذلك

  :والياء معه على قسمين:  الفعل المضارع-أ 
  :تكون الياء فيه من أصل الفعل ومحل إعرابه وهي: األول

   ].١٠٥: هود [  }…َيْوَم َيْأِت ال َتَكلَُّم{: قوله تعالى

   ].٩٠: يوسف[  }…ِإنَُّه َمْن َيتَِّق َوَيْصِبْر{: قوله تعالى

   ].٤: الفجر[  }َواللَّْيِل ِإَذا َيْسِر{: قوله تعالى

                                                 
صاري   ) ١( ن خلف األن د ب ن أحم ي ب ن عل د ب وجعفر أحم اذش، أب ن الب سبع، ح: اب راءات ال ي الق اع ف ـهاإلقن دم ل ه وق : قق

 .٥٢٤ -٥٢٠، ص١ ، جه١٤٠٢قطامش، دار الفكر، دمشق، الطبعة األولى، الدآتور عبدالمجيد  
 .٩٠سورة يوسف، اآلية   ) ٢(
دين األنصاري          ) ٣( ال ال ه               : ابن هشام، جم ق علي ه وعل ب، حقق اب األعاري ي اللبيب عن آت ارك      : مغن ازن المب دآتور م ال

 .٩١٦، ٦٢١م، ص١٩٧٢ومحمد على حمداهللا، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، 
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اء        )١(وقد ذآر ابن مجاهد الخالف فيها جميًعا          وآان الخالف يترآز حول إثبات الي
ل   ي الوص ق      ف ل فري ًال، ولك ا ووص ذفها وقًف ف، أو ح ا دون الوق ف، أو  إثباته والوق

راء   ي في سورة هود      حجته، قال الف مُ   { في الت ْأِت ال َتَكلَّ ْوَم َي اء،    }…َي ر الي آتب بغي

ان صواًبا، وإن حذفتها        راءة آ وهو في موضع رفيع، فإن أثبّت فيه الياء إذا وصلت الق
ال             في القطع والوصل آان صواًبا، فقد        ه إذا وصل ق راء، فمن حذف ذلك الق رأ ب اء  : ق الي

إن                        اء مكسور، ف ل الي ا قب واو مضموم، وم ل ال ساآنة، وآل ياء، أو واو تسُكنان وما قب
  :بعضهم] ني[العرب تحذفها وتجتزئ بالضمة من الواو، وبالكسر من الياء، وأنشد 

   بالسيف الدََّماَآفَّاَك َآفُّ ما ُتليُق ِدرَهًما         ُجوًدا وُأْخرى ُتعٍط
هي إذا وصلُت في موضع رفع فأثبُتها وهي  : وَمن وصل بالياء وسكت بحذفها قال     

ذه المواضع جاء في               )٢("…إذا سكتُّ عليها ُتسكن فحذفتها      والمالحظ أن الحذف في ه
ان                      ٌب إذا آ أوساط اآليات آما جاء في رأس اآلية التي في سورة الفجر، والحذف محبَّ
ا في                     ا، آم ا قبله الحرف رأس آية، فضًال عن أن العرب قد تحذف الياء مكتفية بكسر م

  :خر وآقول اآل)٣(البيت الذي أنشده الفراء آنًفا 
  )٤(َلْيس َتْخَفى َيَساَرتي َقْدَر َيْوٍم           وَلَقْد تثْخٍف شْيَمتي إْعَساري

ا          ع إنم ذه المواض ل ه ي مث اء ف ون الي ذين يثبت ى أن ال دماء إل ذهب بعض الق وي
ا يتبعون المصحف   يثبتونها على األ  دي  )٥(صل، آما أن الذين يحذفونها إنم :  وعن اليزي

ول              )٦(اء والسكت بغير ياء على الكتاب     الوصل بالي  ان يق ه آ ه عن أبي عمرو أن : ، وعن
  .)٧("ما أبالي آيف قرأت، أبالياء أم بغير الياء في الوصل، فأمَّا الوقف فعلى الكتاب"

                                                 
 .  على التوالي٦٨٣، ٤٠٣، ٣٥١، ٣٣٨السبعة في القراءات، ص: ابن مجاهد  ) ١(
ق   : الفراء، أبوزآريا يحيى بن زياد      ) ٢( ة المصرية                : معاني القرآن، تحقي ي النجار، الهيئ د عل اتي، ومحم د يوسف نج أحم

 .٢٧، ص٢م، ج١٩٨٠العامة للكتاب، القاهرة، 
ه         ٩٠، ص٣الخصائص، ج: فيانظر البيت     ) ٣( ا، ومثل ة قبله اء بالحرآ اء اآتف ى حذف الي اهًدا عل ، وقد أنشده ابن جني ش

اريخ، ص              : أيًضا فعل ابن الشجري    ان، بال ت روت بلبن ّده   ٧٢األمالي الشجرية، دار المعارف للطباعة والنشر، بي ، وع
 .ابن الشجري من الشذوذ، لوقوعه في غير الفواصل والقوافي

   .، وفي صدر البحث جملة من الشواهد على هذه المسألة٢٦٠، ص٣معاني القرآن، ج: الفراء  ) ٤(
د  )٥( ن أحم داهللا الحسين ب ه، أبوعب ن خالوي رة : اب ة دائ ة جمعي ريم، مطبع رآن الك ين سورة من الق ارف إعراب ثالث المع

   .٧٤آباد الدآن، منشورات دار الحكمة بدمشق، بال تاريخ، صالعثمانية في عاصمة حيدر 
 .٤٠٣، ص٦الحجة للقراء السبعة، ج: الفارسي، أبوعلي  ) ٦(
 .٤٠٤، ص٦المصدر السابق، ج  ) ٧(
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أن   " يسرى"ثير في إثبات الياء في وقد وجه أبوعلي قراءة ابن آ   َوَصَل أو  وقف ب

ول   : الفعل ال يحذف منه في الوقف، آما يحذف من األسماء نحو           اٍز، تق اٍض، وَغ هو  : َق
ا   : َيْقِضي، فتثبت الياء، وال تحذف الياء من الفعل آما تحذفه من االسم نحو          اٍض، ألنه ق

و      ن نح اء م سقط الي ا ت ل، آم ي الوص سقط ف ي  : ال ت اٍض ف ا   ق يس إثباته ل، ول الوص
وجميع ما ال يحذف     : "باألحسن من الحذف، وذلك أنها في فاصلة واستدل بقول سيبويه         

ان         : في الكالم، وما يختار فيه أن ال يحذف نحو         القاضي من األلف والالم، يحذف إذا آ
ة أو  فاصلة ي قافي ذاهب  . )١("ف ى م ذا الموضوع يحسن أن نقف عل رح ه ل أن نب وقب

  .القراء في إثبات الياء وحذفها في هذا القسم
ي  ي ف ا الت ود(فأم ر  ) ه ن آثي ا اب د أثبته ا  فق ف وأثبته ي الوصل والوق وب ف ويعق

ف   ي الوصل دون الوق افع ف سائي ون الء والك ن الع وعمرو ب ن . أب ذفها عاصم واب وح
  .)٢(حمزة وقًفا ووصًالعامر و

سبعة في الوصل               ) يوسف (وأّما التي في سورة        ر وحده من ال ن آثي ا اب د أثبته فق
  .)٣(والوقف آما أثبتها قنُبل أيًضا، وقرأها الباقون بغير ياء في وصل وال وقف

  :وقد وجه أبوعلي قراءة ابن آثير على احتماالت ثالثة
ك                : أحدها در ذل ا ق أن يقدَّر في الياء الحرآة، فيحذفها، فتبقي الياء ساآنة للجزم آم

  :في قول الشاعر
  …َأَلْم يأِتْيك واألنباء َتْنِمــــي 

شعر دون الكالم                 ا يجيء في ال ه مم ذه إال     . ودفع أبوعلي هذا االحتمال؛ ألن ا ه وم
  .، وقد تقدم التمثيل عليها)٤(لغة في إثبات حرف العلة مع الجازم

ا اآلخر  أن ُيجعل : أم ي(ف ة  ) من َيتُِّق ي(بمْنزل ذي يتَّق ى )ال ، ويحمل المعطوف عل
ى،    المعن

                                                 
 .٨٥، ٨٤، ٨٣/ه: هالمصدر نفسه، وقد سبق لنا الوقوف عند آالم سيبويه، انظر قبل  ) ١(
راءات    : ، ابن غلبون الحلبي، أبوالحسن طاهر بن عبدالمنعم     ٣٣٨السبعة في القراءات، ص   : ابن مجاهد   ) ٢( ذآرة في الق الت

ى،                 : الثمان، دراسة وتحقيق   ة األول ريم بجدة، الطبع رآن الك أيمن رشدي سويد، منشورات الجماعة الخيرية لتحفيظ الق
 .٣٧٧، ص٢م، ج١٩٩١/ه١٤١٢

 ).على الترتيب (٣٨٤، ص٢، ج٣٥١المصدران السابقان أنفسهما، ص  ) ٣(
ه  : ، أحمد بن محمد بن أحمد     البنا: انظر  ) ٤( ق علي د   : إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر، رواه وعل ي محم عل

 .٢٦٧، صه١٣٥٩الضباع، دار الندوة الجديدة، بيروت، 
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ة يلحظ أن    )١( لكنه لم يذآر االحتمال الثالث   -ل في ذلك  وفصَّ- ذه اآلي  والمتأمل إعراب ه
ام          ) َمْن(هي ضمير الحديث والقصة، وأن      ) إنه(الهاء في    ى تم دها حت ا بع موصولة وم

ة     )٢( جملة الخبر  }ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ  َيتَِّق َوَيْصِبْر َفِإنَّ اللََّه ال      {اآلية    وفي هذه الحال

سأل ي أن ي ف : ينبغ ف عط ى ) ْصِبرَي(آي ا عل ي(مجزوّم ة ) يتق ا؟ ولإلجاب مرفوًع
ك    ي ذل وعلي ف ال أب ا ق ستدعي م ه  : "ن ي قول ضمة ف در ال وز أن ُيق ْصِبْر{:يج ، }َوَي

و      ن نح ذف م ا تح تخفاف، آم ذفها لالس ة      : ويح ي حرآ ذا ف از ه ُبٍع، وج ُضٍد، وَس َع
اء  ة البن ي حرآ وازه ف راب آج ا يق… اإلع ه وم ه أن ة علي سوغ حمل ك، وي وي ذل

رأ ِه{ق ور (}َوَيتَّْق ل  )٥٢: الن ه جع رى أن ه(، أال ت ة ) َتْق ف وَع(بمْنزل مَآْت كن، ) ْل فاس

ا       . )٣("}..ْر َفِإنَّ اللََّه ال ُيِضيعُ    َوَيْصِب{فكذلك ُيسكن على هذا    ات آم راءة اإلثب ذا في ق ه

روي عن ابن آثير، ويمكن أن يستأنس لتوجيه هذه القراءة بما جاء من عطف وما قبله       
ل    ز وج ه ع ي قول صوب ف دََّق {من ْنَفَأصَّ افقون [ }َوَأُآ ث ج  ،]١٠: المن زم حي

نْ { ى    }َوَأُآ ى معن ًال عل دَّقَ { حم ي     }َفَأصَّ ذي هو جواب التمن ا يمكن أن   )٤( ال ، آم

ة         ) ق(لذي في   ا" ُيَناِد"يحمل الفعل    سابقة،  ) هود (على نظيره من الحذف الواقع في آي ال
نِ (لحذف من الفعل       وعليها يمكن حمل ا      ه   ) ُتْغ َفاَعُتُهمْ      {:من قول ي َش ِن َعنِّ ، )٥(}ال ُتْغ

  .حيث آان الحذف في الحشو ال في رؤوس اآلي

                                                 
 .٤٤٩ -٤٤٧، ص٤الحجة للقراءات السبعة، ج: الفارسي، أبوعلي  ) ١(
وم       : إعراب القرآن، تحقيق  : النحاس، أبوجعفر أحمد بن محمد إسماعيل     : انظر  ) ٢( الدآتور زهدي غازي زاهر، مكتبة العل

 .٣٤٤، ص٢م، ج١٩٨٥/ه١٤٠٥والحكم بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية، 
ة  : "، قال البنا٤٤٩ -٤٤٧، ص ٤الحجة للقراءات السبعة، ج   : الفارسي، أبوعلي   ) ٣( مذهب سيبويه أن الجزم بحذف الحرآ

 .٢٦٧، البنا، إتحاف فضالء البشر، ص"، وحذف حرف العلة، للتفرقة بين المرفوع والمجزومالمقدرة
الة،   : مشكل إعراب القرآن، تحقيق : القيسي، أبومحمد مكي بن أبي طالب القيسى        ) ٤( الدآتور حاتم الضامن، مؤسسة الرس

 .٣٩١، ص١م، ج١٩٨٤/ه١٤٠٥بيروت، الطبعة الثانية، 
 .٢٣سورة يس، اآلية   ) ٥(
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ه    أما في قراءة الحذف    راءة، فقول ة الق نْ (: الذي عليه بقي ـه   ) َم دأ، وقول   : شرطية مبت

َه{ ِإنَّ اللَّ ر  }َف ة خب ر، والجمل ده الخب ا بع صة، )إّن(وم ديث والق اء للح ى، واله    األول

  .)١()َيتَِّق( عطف على )َيْصِبْر(و

ن       ]  ٦٤: الكهف [  }َما ُآنَّا َنْبغِ  {أما قوله عز وجل      ر اب راءة غي ر في     ففي ق  آثي

  .؛ ألنه موضع الفاصلة وتمام الوقف)٢(رواية ابن فليح، والكسائي، الحذف
ا النصب    تكلم ومحله ه ضمير الم اء في ت الي ا آان ضارع م ن الم اني م سم الث والق

ا جاء في درج                   ًرا، آم الكالم وحشوه،    بالفعل، وقد جاء هذا القسم في رؤوس اآلي آثي
ـه   ي رؤوس اآلي قول ذفها ف ن ح الىفم ُرونِ {: تع ال ُتْنِظ راف [َف ] ١٩٥: األع

: الدخان[}َوِإْن َلْم ُتْؤِمُنوا ِلي َفاْعَتِزُلونِ    {:وقوله ] ٢٠:الدخان[}َأْن َتْرُجُمونِ {:وقولـه

ه]٢١ ْرِدينِ {:، وقول ْدَت َلُت صا[}ِإْن ِآ ه] ٥٦: فاتال ْيًئا َوال ... {:وقول َش

ة               ] ٢٣:يـس[}ُيْنِقُذوِن اء المحذوف ال ختمت بالي وفي سورة الشعراء مجموعة من األفع

و  ا رؤوس أي نح ون   : (... لمجيئه ْيِن، وأِطْيُع ْشِفين، ُيْخِي ْسِقين، َي ِدْين، َي َيْهديِن، َيْه ، )َس
ا  ) في الوصل والوقف      (وآل ما في هذه السورة يثبت الياء فيه يعقوب في الحالين           ومم

ي رؤوس اآلي أي   اء ف ه الي ذف من ف (ح ي الوصل والوق بحانه)٣()ف ه س َأْن {:  وقول

ُدوِن ه،]٩٤: يوسف[}ُتَفنِّ ُرون{: وقول رة[ }َوال َتْكُف وب  ]١٥٢: البق ا يعق د قرأه ، وق

رآن وإن آانت                       ع الق ا أشبهه في جمي ذلك م ف، وآ وحده بإثبات الياء في الوصل والوق
ه   ذا مذهب طها، وه ة أو  وس ة، رأس آي ا   محذوف ف، وأم د ال يختل ه واح بيله في  وس

                                                 
 .٣٩١، ص١مشكل إعراب القرآن، ج: القيسي  ) ١(
 .٢٤١المبسوط في القراءات العشر، ص: األصبهاني  ) ٢(
ة                      : محمد محمد سالم محيسن     ) ٣( ات األزهري ة الكلي شر، مكتب ة الن ق طيب ا من طري راءات العشر وتوجيهه المهذب في الق

 .٢١٦، ص٢م، ج١٩٦٩/ه١٣٩٨بالقاهرة، 
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ون من      -برواية إسماعيل -أبوجعفر، وأبوعمرو، ونافع     إنهم يثبت ة،          ف ان وسط اآلي ا آ ه م
  .)١(وال يثبتون ما آان رأس اآلية إال شيًئا يسيًرا

ر            ه في غي ـه عز وجل   رؤوس اآلي، فنحو     أما ما جاء من ي    {:قول ا ُأوِل وِن َي َواتَُّق

اِب رة[ }اَألْلَب افع   ] ١٩٧: البق وجعفر ون ا أب د قرأه ده -فق ماعيل وح ة إس  - وبرواي

  .)٢(رو ويعقوب بإثبات الياء فيه، وقرأ الباقون بحذفهوأبوعم

ين           ] ٢٤: الكهف [}َأْن َيْهِدَيِن َربِّي  {:وقوله تعالى  ذه وال خالف ب والخالف في ه

الى  . في الوقف والوصل  ] ٢٢: سورة القصص [ الياء التي في     القراء في  ِإْن {:وقوله تع

، وال خالف   ]٤٠: الكهف[}َأْن ُيْؤِتَيِن َخْيًرا  {:وقوله تعالى . ]٣٩:الكهف[}َتَرِن َأَنا َأَقلَّ  

  .)٣(في الحالين] ١٠: سورة المنافقون[بينهم في إثبات الياء في التي في 
د نهي                       ا جاءت بع ة منه سبة طيب سم أن ن ذا الق والذي يمكن مالحظته على أفعال ه

اء  ا ج ا م واء منه ط اآلي س ي وس الى  ف ـه تع التي قول ْيِفي {:آ ي َض ُزوِن ِف   }َوال ُتْخ

ود[ ه] . ٧٨: ه ٌم{:وقول ِه ِعْل َك ِب ْيَس َل ا َل ْسَأْلِن َم ال َت ود[}َف ة ] ٤٦: ه ان رأس أي أو آ

الى   : له سبحانه آقو َضُحونِ   {:وقوله سبحانه وتع ال َتْف ـه  ] ٦٨: الحجر [}َف َوال {:، وقول

ون   [}ُتَكلُِّموِن ـه    ]١٠٨: المؤمن ونِ  َو{، وقول ه    ]٦٠: يوسف   [}ال َتْقَرُب َوال {، وقول

  ]. ١٩٥: األعراف [}َفال ُتْنِظُروِن{:وقوله] ٧٨: هود [}ُتْخُزوِن

  :  أما القسم الثاني فهو فعل األمر-ب 
                                                 

 .١٣٨المبسوط، ص: األصبهاني  ) ١(
 .١٣٩المصدر السابق، ص  ) ٢(
 .٢٤١المصدر نفسه، ص  ) ٣(
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وقد حذفت الياء مع هذا الفعل في جملة طيبة من األفعال، وآانت موضوع خالف               

ا جاءت في          يبن القراء، فقد حذفت في أربعة عشر موضًعا من             ا أنه ر المكرر، آم غي
الى  ه تع ط اآلي قول ي وس اءت ف ا ج ًرا، فمم ها آثي ي رؤوس يًال، وف ط اآلي قل : وس

ُتمْ     {:وقولـه،  ]١٩٧: البقرة [}اَألْلَباِبَواتَُّقوِن َيا ُأوِلي    {  }َفال َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُآْن
اَس    {:وقولـه] ٣: دةالمائ[}َواْخَشْوِن اْلَيْومَ {: وقوله] ١٧٥: آل عمران [  َفال َتْخَشُوا النَّ

دة [}...َواْخَشْوِن َوال  ه  ]٤٤: المائ ِدُآمْ   {:، وقول وِن َأْه افر [}اتَِّبُع ـه  ]٣٨: غ مَّ  {:، وقول ُث

ال   ي في       ]. ١٩٥: األعراف [}ِآيُدوِن َف ا الت ع          ] ٥٥: هود [أم د جمي ة عن ا ثابت اء فيه فالي

م ا  ا لرس راء اتباًع ه ت الق ي قول ي ف م إن الت صحف ث الىلم ٌد  {:ع ْم َآْي اَن َلُك ِإْن َآ َف

الى         فال] ٣٩: المرسالت [}َفِكيُدوِن ه تع ة ليعقوب وقول اء ثابت َراٌط      {:ي َذا ِص وِن َه َواتَِّبُع

ْسَتِقيٌم ر[} ُم ـه   ] ٦١: فالزخ ه قول دخل في ذا ال ي هُ  {:وه ْبُكُم اللَّ اتَِّبُعوِني ُيْحِب  آل[ }َف

فال خالف   ] ٩٠: طـه[ } َوَأِطيُعوا َأْمِري  َفاتَِّبُعوِني{:، وال التي في قوله     ]٣١: عمران

ه عز          ومن ا . بين القراء في إثبات الياء فيهما اتباًعا للرسم        لمحذوف في وسط اآلي قول
  ].٢٢: إبراهيم[}ِبَما َأْشَرْآُتُموِن ِمْن َقْبُل{:وجل

ا م الى أم ه تع ي رؤوس اآلي فقول اء ف اتَُّقوِن{:ا ج اَي َف رة[ }َوِإيَّ  ] ٤١: البق

ه  ]١٦: الزمر [}َيا ِعَباِد َفاتَُّقونِ  {:وقوله اْعَتِزُلونِ   ... {:، وقول ي َف دخان [ }ِل  ] ٢١: ال

ـه اتَُّقونِ  {:وقول ْم َف ا َربُُّك ون[}َوَأَن الى ] ٥٢: المؤمن ه تع اْرَهُبونِ {:وقول اَي َف [ }َوِإيَّ

  ].٤٠: البقرة
ذا الحذف، ف                 م  وال مانع من الوقف عند بعض هذه اآلي لنرى توجيه النحويين له ه
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  }َوِإيَّاَي{إلى أنَّ ] ٤٠: البقرة[}َوِإيَّاَي َفاْرَهُبونِ {:يذهبون في إعراب قول اهللا تعالى     
ارهبون   : "منصوب بإضمار فعل، آما يجوز أن يكون على معنى         ا ف داء    " وأن ى االبت عل

اْرَهُبونِ {ألن الياء المحذوفة من) ْضِرْبُهزيٌد فأ: (والخبر، وهذا بمنزلة قولك   اء  }َف آاله

اء، وحذفت الي             : "قال النحاس  . )١() ....أْضِرْبُه (في ون والي ى الن ع الفعل عل ه   وق اء ألن
اْرَهُبوِني {رأس أية، وقرأ ابن إسحاق      ذلك     }َف اء، وآ اتَّقونيِ (بالي منصوب بإضمار    ) ف

ريم    . )٢(فعل، وآذا االختيار في األمر والنهي والنفي واالستفهام        األصل  :"قال ابن أبي م
ا         }َفاْرَهُبوِن{في   ات الي ه، هو إثب ذا               وأمثال اء هو ضمير المنصوب في ه ء، ألن الي

ه من                    ى حال اء عل ذه الي الموضع، والنون دعامة أدخلت ليبقى آخر الكلمة التي لحقتها ه
ل   ان قب ا آ سر م ون النك ذه الن وال ه ر، إذ ل اء، وال يتغّي ة أو  سكون أو  واو أو ي حرآ

ون لتكسر                     ة، فأدخلت الن ان من حرف عل ا آ  ألجل   الياء من حرف صحيح، واَنقلب م
الياء، ويسلم ما قبلها من التغيير، فإذا آان آذلك فالياء هي األصل في الضمير، وإثبات               
ن    ذفها م ن ح ذفها م ا ح ه الوضع، وإنم ذي علي و األصل ال ذه المواضع ه ي ه اء ف الي
ة      ا الموافق ب له شعر، ُتطل ي ال وافي ف ل الق ي مث ل، وه ا فواص رؤوس اآلي، ألنه

  :والمشاآلة آما قال األعَشى
  إذا َما اْنَتَسْبُت َلُه اْنَكَرْن  ِمْن شاِنٍئ َآاِسٍف َوْجُهُهَو

ن  اء م ه حذف الي رى أن ي(أال ت ًضا  )أْنَكَرِن ة، وهي أي ا قافي ون، ألنه ، وأسكن الن
  .)٣("موضع وقف، والوقف موضع تغيير

  : وأما القسم الثالث من األفعال فهو الفعل الماضي-ج 
  :ويمكن تقسيم األفعال الواردة في هذا القسم إلى طائفتين

                                                 
 .٩٠، ص١مشكل إعراب القرآن، ج: القيسي  ) ١(
ن مسعدة             ٢١٨، ص ١إعراب القرآن، ج  : النحاس، أبوجعفر   ) ٢( ش، سعيد ب رآن،    : ، وانظر تعليل ذلك في األخف اني الق مع

 .٨٣، ص١م، ج١٩٩٠/ه١٤١١الدآتورة هدى قراعة، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة األولى، : تحقيق
شيرازي                    ) ٣( داهللا ال ي عب ن أب د ب ن محم ي ب ن عل ريم، نصر ب ي م راءات    : ابن أب ق  الموضح في وجوه الق ا، تحقي :  وعلله

ى،           ، ١م، ج١٩٩٣/ ه١٤١٤الدآتور عمر حمدان الكبيسي، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، الطبعة األول
 .٢٧٢ص
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ال                  ما آان آخر الفع   : األولى بعض األفع بيه ب ة وهو ش اء المحذوف ى الي دل عل ل آسًرا لي

الى            ه تع انِ      ... { : في القسمين السابقين وذلك نحو   قول دَّاِع ِإَذا َدَع َوَة ال  }َدْع
، أما التي في    ] ٨٠: األنعام [ }َوَقْد َهَدانِ ... {:وجلوقوله عز   ] ١٨٦: البقرة[

  .ع القراء؛ اتباًعا للمصحففإن الياء ثابتة ال تحذف عند جمي] ٥٧: الزمر[

الى    ] ٢٢: إبراهيم  [ }ِإنِّي َآَفْرُت ِبَما َأْشَرْآُتُمونِ   {:وقوله تعالى  ه تع ا  {:وقول َفَم

اُآمْ   ا آَت ٌر ِممَّ ُه َخْي اِنَي اللَّ ل [  }آَت ى    ] ٣٦: النم ادة عل ذه زي رة ه ي األخي والخالف ف

و            م        خالفهم في الحذف واإلثبات، يتمثل في قراءة من يكسر الن اء وه ر ي ن  : ن من غي اب
اء   تح الي راءة من يف سائي، وق زة، والك وبكر عن عاصم، وحم امر، وأب ن ع ر، واب آثي

ة حفص    : وهم ن   : زاد األصبهاني . )١(أبوعمرو، ونافع، وعاصم في رواي وجعفر، واب أب
ده يح وح ن فل ة اب ي رواي ر ف ه. )٢(آثي َبَعِن{:وقول ِن اتَّ ران [}َوَم ه  ] ٢٠: آل عم وقول

  ].٦٢: اإلسراء[}َلِئْن َأخَّْرَتِن{:سبحانه

راء في                 ين الق ا ب ا، والخالف فيه ة فيه وآل هذه المواضع ليس الفعل على رأس آي
ا،                     ى المحذوف تخفيًف ل عل ا للرسم، والكسر دلي ان متبًع  اإلثبات والحذف، فمن حذف آ

ًضا                        اءات وأثبت بع ذه الي ا من حذف بعض ه ى األصل، أم ه عل د جاء ب ومن أثبت فق
ر، والوقف موضع                     ه تغيي فألنه أخذ باللغتين، ومن حذفها في الوقف دون الوصل فألن

ه ال ينبغي           . )٣(تغيير أو  بعبارة أخرى من آان يقف بحذف الياء فاتباًعا للمصحف، وأن
اء                     أن يخا  ا، ومن أثبت الي ة عنه ا نائب اء، ألنه لف رسمه،آما أنه اآتفى بالكسرة عن الي

  .)٤(فعلى األصل

                                                 
 .٤٨٢السبعة في القراءات، ص: انظر ابن مجاهد  ) ١(
 .١٨٤المبسوط، ص: ياألصفهان  ) ٢(
 .٣٢٨المصدر السابق، ص  ) ٣(
 .٣٥٩، ص١الموضح، ج: ابن أبي مريم  ) ٤(
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ى رؤوس اآلي، وهو                      ع عل ا وق ال الماضية فتختص بم وأما الفئة الثانية من األفع
ا    قليل جًدا، إذ لم يقع منه غير فعلين هما في      الى سورة الفجر، حيث ق ي  {:ل اهللا تع َربِّ

  ].١٦، ١٥: الفجر  [ }َربِّي َأَهاَنِن.... ١٥َأْآَرَمن

اء في الوصل            . وقد قرأهما نفر بغير ياء في وصل ووقف         ا آخرون بي ا قرأهم آم
  .والوقف، وقرأهما نفر بياء في الوصل دون الوقف

ي ب ن عل د ع ن مجاه هوروى اب صر قول رو : "ن ن ا عم معت أب س
ول    : وقال اليزيدي .  يقف عند النون    }َهاَنِنَأ{و}َأْآَرَمن{يقرأ وعمرو يق ا  : "آان أب م

اب           : أبالي آيف قرأت   ى الكت ل     "بالياء أم بغير الياء في الوصل، فأما الوقف فعل ا نق ، آم
ا                           : عن عباس  د أن أب ع عن أبي زي ل عن أبي الربي ا، ونق ا مع الحذف وقًف الجزم فيهم

 عمرو بالجزم وحذف الياء والوقف عند    عمرو قرأهما بإثبات الياء، وعن عبيد عن أبي       
اء              . )١(النون ، )٢(وقد روى سيبويه عن أبي عمرو الوقف على النون ساآنة مع حذف الي

رأ            وشبه أبو  راءة من ق ْسرْ (علي قراءة الحذف وصًال ووقًفا بق ف،      ) َي في الوصل والوق
راءة من أثبت                      ا بق اء فيهم ألنها ياء قبلها آسرة، في فاصلة،آما شبه قراءة من أثبت الي

ي   اء ف ْسِري(الي ف     ) َي ي الوق ذفها ف ل وح ي الوص ا ف ين أثبته سي أن  . )٣(ح د القي وأآ
  .)٤(المشهور عن أبي عمرو الحذف في الوصل والوقف فيهما، وأن الباقين قرأوا بذلك

و         ي نح ل ف ي الم الفع ي ه اء الت ت الي ا آان ْسِري(ولم ل   ) َي ي الفواص ذف ف تح
ضمير           اء ال ل إال أن ي ي الفواص صوًصا ف ضمير وخ اء ال ذف ي ذلك تح ا، فك وغيره

  .)٥(المفعول به قّلما تحذف في غير الفاصلة والقافية

                                                 
سوط، ص  : مزيًدا من التفصيل في األصبهاني       : وانظر. ٦٨٥ -٦٨٤السبعة في القراءات، ص   : ابن مجاهد   ) ١(  -٤٠٨المب

٤٠٩. 
 .٢٨٩، ص٢الكتاب، ج: سيبويه  ) ٢(
 .٤٠٩ -٤٠٨، ص٦الحجة للقراء السبعة، ج: أبوعلي الفارسي  ) ٣(
ع  : التبصرة في القراءات السبع، تحقيق  : القيسى، مكي بن أبي طالب      ) ٤( الدآتور المقرئ محمد غوث الندوي، نشر وتوزي

 .٧٢٦م، ص١٩٨٢/ه١٤٠٢الدار السلفية، بمباي الهند، الطبعة الثانية، 
 .١٣٦٨، ص٣الموضح في وجوه القراءات وعللها، ج: ابن أبي مريم  ) ٥(
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ف،   ي الوق اءات ف ذه الي ن ه ا يحذف م ل والحرف فم ين الفع يبويه ب د سوى س وق

ا   )َقاِضي(ووصف الحذف بأنه أقيس وأآثر، مشبًها هذه الياءات بياء   ، من حيث وقوعه
تكلم، وقعت في فعل أو                       يبويه باالسم ضمير الم بعد آسرة ساآنة في اسم، وقد عني س

ول             اسم أو حرف واستدل على ذلك بقراءة أبي        شهًدا بق ف، مست سابقة في الوق  عمرو ال
  .النابغة، وأنه سمعه ممن يرويه عن العرب الموثوق بهم

  فإنَّي َلْسُت ِمْنَك َوَلْسَت ِمْن  إَذا َحاَوْلَت في أَسٍد ُفُجوًرا
  :، وقوله أيًضا)ِمنِّي: (على أنه أراد

  ْم أْصَحاُب َيوٍم ُعَكاَظ إْن    َوُه            وُهْم َوَرُدوا الِجَفاَر َعلى َتمْيٍم      
  .)١(، ثم عّلق على ذلك بأن ترك الحذف أقيس)إّني: (على إرادة

ذا   ن ه ال ع عيد ق ا س ضهم  : إال أن أب شاد بع ذا إن ا ه ة، وإنم صيدة مطلق . )٢(إن الق
د الوقف                   وجميع المصادر تكاد     ذه المواضع بالحذف عن ل ه راءة في مث ى الق تجمع عل

ى                       ا عل ان إلخراجه ا آ اتباًعا للمصحف، آما آان إثباتها في الوصل أو  في الوقف إنم
ين، وأن    )٣(األصل ن جهت ع م ذهب الحذف يق سير م ى أن تف يش إل ن يع ار اب د أش ، وق

ذفها        ب ح ا يوج وين معه ه ال تن اء، ألن ات الي ا إثب ي    [أجوده اء ف ست آالي ا لي أي أنه
اء                  ]نحوهاو) َقاضي( ف، وجرت مجرى ي ، فهي ثابتة في الوصل، وال تحذف في الوق
ه اآلخر  )القاضي( سرتها، والوج ت آ م، فثبت ي اس سرة ف د آ اآنة بع اء س ا ي أن : ، ألنه

َرَبني، ألن      : َضَرَبْن، وهذا ُغالْم، وأنت تريد    : (تحذفها فيهما، فتقول   ي، وَض ي (ُغالِم ) ن
م ي    ...اس رو آيت ي عم راءة أب ه ق رال(، ووج ول   ) فج ن يق ى رأي م ذف عل ذا (بالح ه

ون،                        )الَقاْض ا ن ا ال تكون إال وقبله اء في الفعل حسن؛ ألنه اء، وحذف الي ، فيحذف الي
ك          َالمْ   : (فالنون تدل عليها، فال لبس فيها، بخالف قول ذا ُغ سكون، فال        ) ه ه بال تقف علي

ا   ضهم وأج ه بع ذلك منع راد، ول اء أم اإلف ه اإلضافة الي راد ب ه ي م أن ي ُيعل يبويه ف زه س
  .)٤(الوصل؛ ألنه يبيِّنه

                                                 
 .٢٩٠ -٢٨٩، ص٢الكتاب، ج: سيبويه  ) ١(
 .٩٣ -٩٢ما يحتمل الشعر، ص: السيرافي  ) ٢(
دالرحمن  : إيضاح الوقف واالبتداء في آتاب اهللا عز وجل، تحقيق  : األنباري، محمد بن القاسم بن بشار       ) ٣( محيي الدين عب

شجري  : وانظر. ٢٦٠، ص ١م، ج ١٩٧١/ه١٣٩٠وعات مجمع اللغة العربية بدمشق،      رمضان، مطب  ن   : ابن ال الي ب أم
 ).الطناحي (٢٩١، ص٢الشجري، ج

ي        ) ٤( ن عل اريخ،           : ابن يعيش، موفق الدين، يعيش ب اهرة، بال ت ي بالق ة المتنب روت، مكتب ب، بي الم الكت شرح المفصل، ع
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رآن      ي الق الكثرة ف ون ب ا ن ي قبله اء الت يش حذف الي ن يع ن وصف اب الرغم م وب
إال أني لم أجد القراء أشاروا إلى غير الموضعين الواردين في سورة الفجر،             . )١(الكريم

ي   رآن ف ي الق ر ف ي رؤوس اآلي آثي ذف ف وم أن الح ي رؤوس اآلي، ومعل ا ف وهم
ك مو                 ضع  األفعال واألسماء، ويستدل على ذلك دائًما بما في القوافي من حذف، ألن ذل

  .وقف
  :لقد استدل سيبويه على هذا الحذف بقول األعشى

  َد ِمْن َحَذر الموِت أْن يأِتَيْنَال              ــَعنِّي اْرِتَيـاِدي البـَفَهْل َيْمَن
  )٢(ا اْنَتَسْبُت لُه اْنَكــَرْنــــــم             وِمْن َشاِنٍئ آاِسٍف َوْجُهُه إَذا 

ام            ذا المق ًضا في ه صي      )٣(آما استدل غيره بهما أي ى الق الوقف عل وان     ، وب دة في دي
  :الشاعر تبين أن القصيدة نونّية مقيدة مطلعها

  َلَعْمُرَك َما ُطوُل َهَذا الزََّمْن        َعَلى الَمْرِء، إّال َعَنـاٌء ُمَعـْن
وهي قصيدة طويلة وقد حذف األعشى ياء اإلضافة هذه في أآثر من موقع ووقف               

  :باإلضافة إلى ما سبق: بالسكون وذلك قوله
  

ُخو الَموِت ُمْسَتوٍثًقاأَلْيَس أ د أْنَسَأْنـــُت قـَعَليَّ، وإْن ُقْل  
ْرَبِتيـــنَّ َربِّي َآَفى ُغـولِك ـْنـــــد َبلََّغـْمِد اإلَله، فقـــِبح  

َهاــــَوَحْوِلَي َبْكٌر وأْشَياُعـ ْن أوَعَدْنتتتتَوَلْسُت َخَالٌة ِلَم  
ا َخبَُّرواــــَفِجْئُتَك ُمْرَتاَد م )٤(َوَلْوَال الَِّذي َخبَُّروا َلْم َتَرْن  

           

                                                 
 .٢٩٠، ص٢الكتاب، ج: سيبويه: وانظر. ٨٦ -٨٥، ص٩ج

 .٨٦، ص٩شرح المفصل، ج: ابن يعيش  ) ١(
 .٢٩٠، ص٢الكتاب، ج: سيبويه  ) ٢(
ن مؤمن            ) ٣( ي ب ق     : انظر ابن عصفور، أبوالحسن عل شعر، تحقي دلس للطباعة           : ضرائر ال د، دار األن راهيم محم سيد إب ال

 .وانظر مصادر أخرى هناك بالهامش. ١٢٨م، ص١٩٨٠والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى، 
يس      ) ٤( ن ق ـه      : األعشى، ميمون ب دم ل ر، شرحه وق وان األعشى الكبي ة،       : دي دين، دار الكتب العلمي د ناصر ال مهدي محم

 .١٩١ -١٩٠م، ص١٩٨٧/ه١٤٠٧بيروت، 
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ه، ول ليقة قوم ه وس ا لغت ساًغا، ألنه هًال مست شاعر س د ال د خرج الحذف عن ذلك لق

فليست هناك ضرورة شعرية ألجاته إليه، ولكنه مذهبه، وهو مذهب العرب في الوقف،             
و           ا ل ة بحكمه اء المحذوف م للي ولذلك أثبت نون الوقاية ألن الحذف للوقف عارض، فحك

  .)١(آانت ملفوًظا بها

  :الياءات الزائدة يف األمساء: ثانيا
ة من أنَّ األصل سقوط                وقبل الخوض    ين أهل العربي ا شاع ب فيه ينبغي أن نقدم م

كون،         وين س اء، وألن التن ي الي ضمة ف تثقالهم ال وين، الس ا التن كنت ولقيه اء إذا س الي
اء ال ذف الي الى فتح ه تع و قول ساآنين نح اء ال اٍج  {:لتق ُه َن نَّ َأنَّ ِذي َظ اَل ِللَّ َوَق

ا ف[}ِمْنُهَم ل ]٤٢: يوس ز وج ه ع ا ِإالَّ َزاٍن أو  َو{:، وقول ُة ال َيْنِكُحَه الزَّاِنَي

ْشِرٌك ور[}ُم ة: الن ن اآلي بحانه]٣م ه س ُدوَن آلٍت{:، وقول ا ُتوَع ام[}ِإنَّ َم ن : األنع م

اء   )٢(وأمثال ذلك آثيرة  ] ١٣٤اآلية ا بالي ، واألصل في الوقف على هذه الحروف وأمثاله
ذ            )َناِجي، وَزاِني، وأِتي  (أعني   اء، وعندئ ، إال أنهم يستثقلون الضمة في الياء، فتسكن الي

اء      ه )٣(يستقبل السكون بسكون التنوين فيجتمع ساآنان فتحذف الياء لذلك         ذا إذا آانت الي
ل (أصلية، ألنهم ال يثبتون الياء في شيء من             سابقة،             )َفاِع ات ال ا جاء في اآلي ، نحو م

ولهم اٍض، وَراٍم، وداٍع: "وق َذا َق اء "ه ات الي الوا بإثب الم، ق ه األلف وال وا في إذا أدخل ، ف
دِ     {: مثل قوله تعالى   ا جاء خالفهم في    ومن هن  )٤(وحذفها في   [}َوَمْن َيْهِد اللَُّه َفُهو اْلُمْهَت

ف راء١٧: الكه الى  ] ٩٧: ، واالس ه تع ي قول اء ف اء، والي ر ي و  {:بغي ُه َفُه ِد اللَّ ْن َيْه َم

  ].١٧٨: األعراف [ }اْلُمْهَتِدي

                                                 
 .١٢٨ضرائر الشعر، ص: ابن عصفور  ) ١(
ة       ،  ٩٦، سورة النحل، اآلية     ١٩٥اآلية  ، و ٤١اآلية  سورة األعراف،   : انظر  ) ٢( د، اآلي ة   ، سورة طه،    ٢٦سورة الحدي  اآلي

٧٢. 
 .٢٣٤ -٢٣٣، ص١الوقف واالبتداء، ج: األنباري  ) ٣(
 .٢٠١ -٢٠٠، ص١معاني القرآن، ج: الفراء  ) ٤(
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ي في اإلسراء والكهف واتفق               فقد قرأ يعقوب ونافع وأبوجعفر بإثبات الياء في الت
راء يحب    )١( على إثبات التي في األعراف وصًال ووقًفا، اتباًعا للرسم       القراء ان الف ، وآ

وين    ذ ال تن ه حينئ الم، ألن ا األلف وال ماء إذا دخل عليه ذه األس ل ه ي مث اء ف ات الي إثب
اء   معها، ولم يخطئ من يحذفها حتى مع األلف والالم، ألن حجته وجود الحرف               بغير ي

ال                     ن، ق م يك ا ل ه م زاد في ره أن ي الم، فيك ّل صواب  : قبل أن تدخل فيه األلف وال ، )٢(وآ
ا        راء قولهم ى وصله، فال يحدث في              : "ونقل األنباري عن الكسائي والف الكالم بني عل

  .)٣("الوقف ما ال يكون في الوصل
  :ويمكنك تقسيم الياء مع األسماء قسمين

دًرا أو       : األول راب مق ع اإلع ا يق م، وعليه س الكل ن أنف م وم ي االس لية ف اء أص ي
وص م المنق ا باالس م معه اهًرا، ويعرف االس ماء المنقوص)٤(ظ ا ، واألس ي اعتراه ة الت

ها  ي حشو اآلي، ورؤوس اءت ف ريم ج رآن الك ي الق ي الحشو . الحذف ف اء ف ذي ج وال
اتين           اء في ه ذه الي ى جواز حذف ه توزعته حرآتا الرفع والجر، والنحاة مجمعون عل

َت حذفت              : "الحالتين وإن آان   األصل في ذلك إثبات الياء، ألن الياء الم الفعل، فإذا وقْف
ا لل  اء اتباًع ف       الي ي الوق ل، وف ي الوص وا األصل ف م اتبع سن ألنه ذا ح صحف، وه م
صحف ي  ..." الم ا ف تج بأنه ل أن يح ي الوص اء ف ر ي روف بغي ذه الح رأ ه ن ق ولم

م            ، فال )٥(المصحف بغير ياء    ينبغي أن ُيخالف رسم المصحف، وحجة أخرى، وهي أنه
  .)٦("اآتفوا بالكسرة عن الياء

رة وهي                    أّما اآليات التي جاء فيها هذا النوع من الحذف فهي واحدة في سورة البق
َوةَ  {: قوله تعالى  انِ  ُأِجيُب َدْع دَّاِع ِإَذا َدَع رة  [ ال ا ]١٨٦: البق ن في سورة القمر    ، واثنت

                                                 
 .٢٤١ -٢٣٢المبسوط، ص: األصبهاني  ) ١(
 .٢٠١، ص١معاني القرآن، ج: الفراء  ) ٢(
 .٢٣٥، ص١ء، جالوقف واالبتدا: األنباري  ) ٣(
اء القاضي، وتحذف   اسم متمكن مختوم بياء قبلها آسرة، ال يدخلها خفض وال رفع لثقل ذلك، نحو ي             : االسم المنقوص   ) ٤(

ول         تح، تق وين الف ه تن ا يظهر علي ه النصب، آم ًرا، ويدخل ا وج وين رفًع د التن اء عن اعلم  : الي اٍض ف ذا ق ع -ه  -في الرف
د       :  وسميت قاضًيا في حال النصب، انظر           -في الجر -ومررت بقاٍض فاعلم     ن يزي د ب رد، محم ، ٣المقتضب، ج  : المب

 .٢٤٨، ٢١، ص٤، ج٣٥٤ص
ي داود          : انظر  ) ٥( ن أب داهللا ب وبكر عب اريخ،                : السجستاني، أب اهرة، بال ت ع بالق شر والتوزي ة للن المصاحف، مؤسسة قرطب

 .١١٤ص
 .١٢٧حجة القراءات، ص: ابن زنجلة . ٨٦، ص٥معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج  ) ٦(
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الى ه تع دَّاِع{:وهي قول ْدُع ال ْوَم َي الى]٦: القمر[  }...َي ه تع ى {:، وقول يَن ِإَل ُمْهِطِع

راء      )١(ألن الياء محذوفة في الرسم] ٨: القمر [ }...الدَّاع ين الق ا خالف ب ، وفي ياءاته

في إثبات الياءات في واحدة وحذفها من األخرى، وبعضهم يحذف الياء فيها جميًعا في               
الوقف دون الوصل، في حين آان فريق يثبت الياء في الوصل ويحذفها في الوقف في                 

  .)٢(جميع هذه الحروف
ى      ي عل ه بن ه أن القول في اء ف ه الي ذفت من ا إذا ح وص هن اس أن المنق رى النح وي

ر حذف         ا بغي ه مكتوًب ذا آل أن يكون ه ّين ف ا الب ه، وأم ي     )٣(نكرت ذا اللفظ ف د جاء ه ، وق
ع    اإلعراب هذه حشًوا في وسط اآلي، ومما يلحق به من      أحوال   الحروف في حال الرف

دِ     {:قوله تعالى  د وصلها    ]  ١٧: ، والكهف  ٩٧: اإلسراء  [ }َوَمْن َيْهِد اللَُّه َفُهو اْلُمْهَت فق

ر                   ن آثي اء، ووصلها اب ر ي نافع وتالميذه من المدينة، وأبوعمرو بياء، ووقفوا عليها بغي
شاميين              وعاصم وحمزة والكسا   ذه من ال ن عامر وتالمي ئي وتالميذهم من الكوفيين، واب

اء  ر ي وا بغي اء، ووقف ر ي وم   . )٤(بغي و معل ا ه ل آم عين الم الفع ي الموض اء ف والي
ة أآث : "ال أبواسحاق الزجاج  بالتصريف، ق   دِ  {ر اللغ و اْلُمْهَت اء، وفي     }َفُه ات الي  بإثب

راف   ي األع ذي ف ذا الموضع آال ي ه راف  )٥(المصحف ف ي األع و ف ه، وه ذا وج ، فه
اء جائز في األسماء خاص                    اء، وحذف الي ر ي ة، وال يجوز في      بالياء، وفي الكهف بغي

م يكن مع                      ع إذا ل األفعال، ألن الياء في الفعل دليل الجزم، وحذف الياء في األسماء واق
ا             "ُمْهتٍد، وُمْقَتدٍ : "االسم األلف والالم نحو    ى م رك الحذف عل الم وت ، فأدخلت األلف وال

  .)٦("آان عليه، ودلت الكسرة على الياء المحذوفة

                                                 
 .١١٤صاحف، صالم: السجستاني  ) ١(
راءات، ص      : ابن مجاهد   ) ٢( سبعة في الق سوط، ص  : األصبهاني : ، وانظر  ٦١٧، ص ١٩٧ال داني  ٣٥٧، ص ١٣٨المب : ، ال

 .٨٦التيسير، ص
 .٢٨٦، ص٤إعراب القرآن، ج: النحاس  ) ٣(
 .٢٤١ -٢٣٢المبسوط، ص: األصبهاني: ، وانظر أيًضا٤٠٣، ص٣٨٦السبعة في القراءات، ص: ابن مجاهد  ) ٤(
 ].١٧٨اآلية : األعراف [   }َمْن َيْهِد اللَُّه َفُهواْلُمْهَتِدي{:هي قوله عز وجل  ) ٥(
 .٢٧٤، ص٣، جمعاني القرآن وإعرابه: الزجاج  ) ٦(
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وع ال  ن المرف الى    وم ه تع شو قول ي الح اؤه ف ذوف ي ادِ  {:مح ِه َواْلَب اِآُف ِفي  }اْلَع
ج[ افع    ]٢٥:الح وجعفر ون ا أب د قرأه الون    -، فق ر ق ه غي ائر طرق ن س ر  -م ن آثي  واب

اء     ف، واآلخرون              . وأبوعمرو ويعقوب بإثبات الي ر ويعقوب في الوصل والوق ن آثي اب
ف، و ل دون الوق ي الوص زة،  ف م وحم افع، وعاص ن ن الون ع امر وق ن ع ا اب قرأه

ان ال           )١(والكسائي وخلف بحذف الياء في الوصل والوقف       اء في مك ، وقد جاء حذف الي
وع؛ يضاف                     ى مرف الم وهو معطوف عل األلف وال ى ب وين، فاالسم محل يمكن معه التن

و أثب           ام، فل ه               إلى ذلك أنه موضع للوقف الت ة، لكن وانين العربي ى ق م يخرج عل اء ل ت الي
ّر      اآتفى بالكسرة دليًال على المحذوف، واتباًعا لرسم المصحف، ثم       ه الج در في و ق ه ل  إن

ـ          }اْلَعاِآُف{عطًفا على    اسِ {  الذي هو نعت ل ره     }النَّ دم ذآ ك       )٢( المتق ل في ذل  لقي

  .رفعمثل ما قيل في حال ال
الى ه سبحانه وتع ًضا قول ه أي ِر{:ومن ي اْلَبْح َواِر ِف ِه اْلَج ْن آَياِت شورى[}...َوِم : ال

ه]٣٢ َواِر{:، وقول ُه اْلَج رحمن  [...َوَل ه]٢٤: ال َواِر{:، فقول ي الموضعين  }اْلَج  ف

وير               د جاء اللفظ في سورة التك ة [رفع، وق ه       روًرا محذ  مج  ] ١٦: اآلي ه قول م من وًفا، ث
  : وهذا من األسماء المرفوعة ومثله]. ٤١: ق[}...َيْوَم ُيَناِد اْلُمَناِد{:تعالى

  ].٩:الرعد [ }َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمَتَعاِل{:قوله تعالى

  ].٧: الرعد [ }َوِلُكلِّ َقْوٍم َهاٍد{:قوله تعالى

راء في الحذ       ذه الحروف                 وخالف الق ائم في ه ات في الوقف والوصل ق ف واإلثب
سابقة  روف ال ن الح ا م ي غيره م ف ي الوصل   )٣(آخالفه اء ف ا الي ا جميًع رئ فيه د ق  فق

                                                 
 .٢٥٩المبسوط، ص: األصبهاني  ) ١(
 .٩٤، ص٣إعراب القرآن، ج: النحاس  ) ٢(
 .٣٣٣المبسوط، ص: األصبهاني  ) ٣(
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  .)١(والوقف، وبإثباتها وصال دون الوقف، وبحذفها في الوصل والوقف

رة اآلنف           ي في القمر والبق ى الت اء، فباإلضافة إل أما ما جاء مجروًرا محذوف الي
  :ذآرها ورد الحذف في الحروف التالية

  ]٣٤:الرعد [ }َوَما َلُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواٍق.. {:قوله تعالى

  ]٣٧: الرعد [ } َوال َواٍقَما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ.. {:قوله تعالى

  ]٢١: غافر [ }َوَما َآاَن َلُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواٍق.. {:قوله تعالى

  ]١٣: سـبأ [ }َوِجَفاٍن َآاْلَجَواِب.. {:قوله تعالى

  ]١٥: غافر [ }ِلُيْنِذَر َيْوَم التَّالِق.. {:قوله تعالى

  ]٣٢: غافر [ }َناِدِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َيْوَم التَّ.. {:قوله تعالى

  ]٣٣: غافر [ }َفَما َلُه ِمْن َهاٍد.. {:قوله تعالى

  ]٩: الفجر [ }الَِّذيَن َجاُبوا الصَّْخَر ِباْلَواِد.. {:قوله تعالى

  ]١٨: النمل [ }َأَتْوا َعَلى َواِد النَّْمِل.. {:قوله تعالى

  ]١٢: طـه [ }ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس.. {:قوله تعالى

  ]٣٠: القصص [ }ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اَألْيَمِن.. {:قوله تعالى

  ]١٦: النازعـات [ }ِإْذ َناَداُه َربُُّه ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس.. {:وقوله تعالى

                                                 
 .٦٠٧، ٣٦٠السبعة في القراءات، ص: ، ابن مجاهد٣٤٩، ٢١٦، ٢١٥المصدر السابق، ص  ) ١(
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ى                       ا ووصًال عل اء وقًف نهم من أثبت الي راء فم وفي هذه الحروف جميًعا اختلف الق
ا في الوصل           أصل البنية، ومنهم من حذفها في الحالين مراع        اة للرسم، ومنهم من أثبته

  :وحذفها في الوقف، إال أن األغلب عليها الحذف من جهتين
ع حذف،               : األولى مراعاة السواد، والثانية أن بعضها في رؤوس اآلي، وهي مواق

م تكن فاصلة                        إن ل شعر، والحذف في الفواصل هو الوجه، ف ألنهم يشبهونها بقوافي ال
  .)١(فاإلثبات أحسن

ا               ين م وين والحذف، وب ه التن ًرا فيدخل ولم يفرقوا بين ما جاء من هذه األسماء منكَّ
د روى الفارسي                 جاء معرًفا باأللف والالم ممتنًعا من التنوين، ولحاق الياء به أقوى، فق

ر          ما حكاه سيبويه بأن من العرب من يحذف الياء مع األلف              ا يحذفها مع غي الم آم وال
  .)٢(هذا قاْض، وهو أجود من اإلثبات: َقاٍض، إذا وقف قال: األلف والالم، نحو

ع                    ا وق تكلم، سواء م اء الم أما الثاني من هذا القسم، فيخص األسماء المضافة إلى ي
ادى،      منها في حشو اآلي، أو رؤوسها، وسواء ما آان للحذف عل           ة من جهة النحو آالمن

  .أم لم تكن فيه علة
ادى م اء من ا ج ه م ي حذف ه ف ان للنحو توجي ا آ الى عز فمم ه تع ك قول ضاًفا، وذل

اتَُّقوِن{: وجل اِد َف ا ِعَب ر [ }َي ا ووصًال  ]١٦: الزم ا رويس وقًف اء فيه ت الي د أثب ، فق

د أهل              : "الزجاج قال أبوإسحاق    . )٣(بخلف عنه  ار عن اء، وهو االختي راءة بحذف الي الق
ة، ويجوز راءة: العربي ه الق ود، وعلي ادَي، والحذف أج ا ِعَب ادْي وي ا ِعَب به )٤(ي د ش ، وق

ا من االسم الظاهر،               دم انفصال آل منهم التنوين، لع ا ب أبوعلي المضمر المجرور هن
داء اسم                    وذلك ب  ان المضمر في الن ان مك و آ داء، ول معاقبته التنوين، فهو يحذف في الن

ه  ز حذف م يج ر ل اء ح)٥(مظه د ج داء موضع  ، وق ضاف؛ ألن الن ن الم ضمر م ذف الم
  .)٦(حذف، إال أنه يجوز إثابته على األصل، آما يجوز في المثبت الفتح

                                                 
 .٤٠٧، ص٦الحجة للقراء السبعة، ج: لي الفارسيأبوع  ) ١(
 .٤٠٩ -٤٠٨، ص٦المصدر نفسه، ج  ) ٢(
 .٣٦٤، ص٢النشر، ج: ابن الجزري  ) ٣(
 .٣٤٩، ص٤معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج  ) ٤(
داهللا      : المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، دراسة وتحقيق     : أبوعلي الفارسي، الحسن بن عبدالغفار      ) ٥( دين عب صالح ال

 .٥٦١، ص١٩٨٣السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد، 
  :، يقول ابن مالك٨، ص٤إعراب القرآن، ج: النحاس  ) ٦(
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، ]٦٨: الزخرف [ }َيا ِعَباِد ال َخْوٌف َعَلْيُكُم{:ل آية الزمر السابقة قوله تعالىومث

وعمر       امر وأب ن ع افع واب وجعفر ون ا أب د قرأه اء، وق ر ي ن غي صحف م ي الم ي ف فه
ف إال أن أبا عمرو فإنه يقف بغير ياء، وقرأ ابن آثير،    ويعقوب بالياء في الوصل والوق    

سائي وخلف      وحف  زة، والك ادِ  {ص عن عاصم، وحم ا ِعَب اء في الوصف      }َي ر ي  بغي

ففي السواد من    ] ١٠: الزمر [ }...ُقْل َيا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا    {: أما قوله تعالى   )١(والوقف

ون في                  غير ياء في مص    نهم يختلف ا، ولك اء وقًف ون الي راء يثبت احفنا المعاصرة، وآل الق
ال                 حرآتها بين الفتح والسكون ثم الحذف، واإلثبات في الوقف على ما في السواد آما ق

ة وفي سورة                  )٢(األصبهاني ذه اآلي ه في ه وت [، إال أن مما ينبغي مالحظت ] ٥٦: العنكب
ة وال               )٣(اء حرًفا ساآًنا  استقبال الي  ا ليست رأس آي ، فكان تحريكها أسهل، فضًال عن أنه

ا فهي                   سكينها وفتحه ين ت م ب فاصلة، ولم يختلف القراء في إثبات الياء، وانحصر خالفه
صاحف  ع الم ي جمي ة ف الى . )٤(مثبت ه تع ك قول ل ذل ِلينَ {:ومث وا اْلُمْرَس ْوِم اتَِّبُع ا َق   }َي

  ].٢٠: يـس[
وموقف النحاة من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم معلوم، فقد جوزوا حذف هذه،   
اء،                          سكين الي ات في حين ال يمكن الوقف بت األمر الذي يجعل الحذف أحسن من اإلثب

  .ما أن إثبات الياء مع الفتح مرجوح بالتخفيف المتولد من الحذفوإال اجتمع ساآنان، آ
ر في                    و الكثي ة فه أما ما جاء من الحروف المضافة إلى ياء المتكلم وآانت رأس آي

  : هذا الباب، ومنها

                                                 
  وَأْجَعْل ُمَناًدى َصحَّ إْن ُيَضْف ِليا        َآَعْبِد، َعْبَد، َعْبَدا، َعْبِديا

ًضا وحذفها            -آما ترى -ففيه خمس وجوه        وهي حذف الياء واالستغناء بالكسرة، أو  إثبات الياء ساآنة، أو قلب الياء أي
الفتح     ة ب ن       : واالستغناء بالفتحة، أو قلبها ألًفا وقلب الكسرة فتحة، أو إثبات الياء محرآ داهللا ب دين عب اء ال ل، به ن عقي اب

ل ق: عقي ل، تحقي ن عقي د، الم: شرح اب دين عبدالحمي ي ال د محي ة محم ة الرابع اهرة، الطبع رى بالق ة الكب ة التجاري كتب
 .٢٧٥ -٢٧٤، ص٢م، ج١٩٦٥عشر، 

 .٢٩٢المبسوط، ص: األصبهاني  ) ١(
 .٣٢٥المصدر السابق، ص  ) ٢(
 .هذه اآلية بالياء في سورة العنكبوت، وبدون الياء في سورة الزمر  ) ٣(
 .٢٤١ ٢٩٢بسوط، صالم: األصبهاني  ) ٤(
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  ].١٤:إبراهيم [ }َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد{:قوله تعالى

  ].١٤: ق [ }ُسَل َفَحقَّ َوِعيِدُآلٌّ َآذََّب الرُّ{:وقوله تعالى

  ].٤٥: ق [ }َفَذآِّْر ِباْلُقْرآِن َمْن َيَخاُف َوِعيِد{:وقوله تعالى

رأ                      ذا الحرف، وق ان من ه اء حيث آ ات الي افع، ويعقوب بإثب فقد قرأ ورش عن ن
اء  ذف الي اقون بح ع اآلي رأس آي  )١(الب ي جمي ة ف ذه الكلم ت ه ا آان سن ، ولم د ح ة، فق

  .)٢(الحذف للوقف، وهي في المصحف من غير ياء

اءِ {:ومما جاء محذوًفا قوله عز وجل راهيم  [ }َوَتَقبَّْل ُدَع ن    ] ٤٠: إب ا اب د قرأه فق

زة  آثي  وعمرو، وحم زي، وأب ة الب ائِي{ر برواي اء إذا وصلوا، وا  }ُدَع ر  بالي ن آثي ب

ة ورش                 يقف بالياء أيًضا، والباقون بغير ياء، وصلوا أو  وقفوا واختلف عن نافع برواي
  .)٣(بالياء

ل  ز وج ه ع اِد {:وقول شِّْر ِعَب ِذيَن ١٧َفَب ر [ }الَّ ر ]  ١٨، ١٧:الزم ن آثي ا اب  قرأه

د      بنصب اليا   }ِعَباِدَي{وأهل مكة بالياء وقرأها أبوعمرو     ال عبي إن آانت   : ء، وعنه ق

فقراءته القطع، وعن ابن آثير أيًضا بكسر        : رأس آية وقفت، وإن لم تكن رأس آية قلت        
 وقد حسن أبوعلي التسكين والتحريك في )٤(الدال من غير ياء، وقرأها الباقون بغير ياء   

  .)٦( وصحح األصبهاني قراءة الحذف، ووصفها بأنها أثبت عنده)٥(يائها

                                                 
 .٣٤٩المصدر نفسه، ص  ) ١(
 .٣٣٨، ص١إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه  ) ٢(
 .٣٣٧، ص١المصدر نفسه، ج  ) ٣(
 .٥٦١السبعة في القراءات، ص: ابن مجاهد  ) ٤(
 .٩٤، ص٦جة للقراء السبعة، جالح: أبوعلي الفارسي  ) ٥(
 .٢١٨المبسوط، ص: األصبهاني  ) ٦(
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ة : إبراهيم [ }...ُقْل ِلِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا{:أما قوله عز وجل رد   ] ٣١من اآلي م ت فل

ه   فيها القراءة بالحذف، ألن موقعها هذا ليس رأس آية، وال م         ا ورد في وضع وقف، وإنم
  .)١(فتح الياء وإسكانها

ين ا ا الخالف ب ي ورد فيه ة الحروف الت ا بقي ه عز وأم ات فهي قول لحذف واإلثب
ل ُذرِ   {: وج َذاِبي َوُن اَن َع َف َآ ر [ }َفَكْي الى ] ٣٠، ٢١، ١٨، ١٦:القم ه تع : وقول

  ].٣٩  ،٣٧:القمر[}َفُذوُقوا َعَذاِبي َوُنُذِر{

اقون        ل، والب اة لألص ك مراع افع، وذل ن ن ا ورش ع يهن جميًع اء ف ت الي د أثب وق
ال األصبهاني    )٢(يحذفونها ألنها رؤوس اآلي    ه       : " ق ك آل وب ذل رأ يعق اء    ... ق ات الي بإثب

  .)٣(ًال ووقًفافي الوصل والوقف، وقرأ الباقون بحذف الياء فيها وص

ك  ٢٦: ، فاطر ٤٥،  ٤٤: الحج [}َفَكْيَف َآاَن َنِكيرِ  {:ومنه أيًضا قوله تعالى    : ، المل

١٨.[  

  ].١٧:الملك [ }َفَسَتْعَلُموَن َآْيَف َنِذيِر{:وقوله تعالى

  ]٥: ، غافر٣٢:الرعد [ }َفَكْيَف َآاَن ِعَقاِب{:وقوله عز وجل

  ] ١٤:ص [ }َفَحقَّ ِعَقاِب{:انهوقوله سبح

  ]٦:الكافرون [ }َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن{:وقوله تعالى

  ]٣٦:الرعد [ }ِإَلْيِه َأْدُعو َوِإَلْيِه َمآِب{:وقوله تعالى

                                                 
 .٢١٩المصدر نفسه، ص  ) ١(
 .٣٣٢، ص٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه  ) ٢(
 .٣٥٧المبسوط، ص: األصبهاني  ) ٣(
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  ]٨:ص [ }َبْل َلمَّا َيُذوُقوا َعَذاِب{:وقوله سبحانه

ذ      ف، والح واطن الوق ي م ي رؤوس اآلي وه اءت ف ات ج ذه اآلي ل ه ذلك فك ف ب
ر من  ى اتباعه آثي افظ عل ذي يح م ال اع الرس ف، فضًال عن اتب ألصق للوقف والتخفي
ا، ففي        ى أن األصل إثباته القراء، أما الذين يثبتون هذه الياءات، فهم قليل، وينظرون إل

ى األصل، وحذفها      ] ١٨، ١٧[آيتي الملك مثًال   ة ورش، عل أثبتهما نافع وحده في رواي
ف،          ] ٦: الكافرون[، والتي في    )١(رسمالباقون، اتباًعا لل   وب في الوصل والوق ا يعق أثبته

ا                   ألنه مذهبه في آل ياء إضافة رأس آية آانت أو وسطها، مثبتة آانت أو محذوفة إال م
  .)٢( وما أشبه ذلك}وِنَيا ِعَباِد َفاتَُّق{] ١٦: الزمر[ا بالنداء آالتي في آان مسبوًق

سميتها                        ى ت نهم مجمعون عل اءات وحذفها، لك ذه الي ات ه راء في إثب لقد اختلف الق
ا رسم                     ى م ة الصحيحة عل ا بحسب الرواي بالزوائد، ألن القراء أنفسهم هم الذين زادوه

، قال ابن الجزري عن       )٣(في المصاحف العثمانية، لذلك فهي زائدة عند من أثبتها منهم         
  :هذه الياءات

  .)٤ (...َوهَي الَّتِي َزاُدوا َعَلى َما ُرِسَما 

ي ال الرعين َصاِحِف : وق طِّ الم ْن َخ نَّ َع ًدا        ألْن ُآ َسمَّى زوائ اَءاٍت ُت َك َي وَدْوَن
  )٥(َمْعِزًال

  .وصلى اهللا وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  
  
  

                                                 
 .٣٨٠، ص٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه  ) ١(
 .٤١٩المبسوط، ص: األصبهاني  ) ٢(
 .٤٠٩، ص١الهادي، ج: محيسن  ) ٣(
 .٥٩، ص٢النشر، ج: ابن الجزري  ) ٤(
  . ٣٤حرز األماني، ص: رعينيال  ) ٥(
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  .م١٩٥٤/ه١٣٧٣مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة األولى، 

  : ابن خالدية، أبوعبداهللا الحسين بن أحمد-١٣
رة المعارف العث               ة في    إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم، مطبعة جمعية دائ ماني

  .عاصمة حيدر آباد الدآن، منشورات دار الحكمة بدمشق، بال تاريخ
  :  الخطابي، أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم-١٤

اب          رآن         (بيان إعجاز القرآن، ضمن آت ق  )ثالث رسائل في إعجاز الق د  : ، تحقي محم



أبحاث مهداة إلى األستاذ الدآتور حسن الشاذلي فرهود:الشاذليات  ١٩٣ 
ة        ة الثالث صر، الطبع ارف بم الم، دار المع ول س د زغل دآتور محم ف اهللا، وال ، خل

  .م١٩٧٦
  : الداني، أبوعمرو عثمان بن سعيد-١٥

الدآتور يوسف  : المكتفى في الوقف واالبتداء في آتاب اهللا عز وجل، دراسة وتحقيق            
  .م١٩٨٧/ه١٤٠٧عبدالرحمن المرعشلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

  : الخفاجي، أبومحمد عبداهللا بن سعيد بن سنان-١٦
  .م١٩٨٢/ه١٤٠٢كتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، سر الفصاحة، دار ال  
  : الرازي، فخر الدين محمد بن عمر-١٧

ق ودراسة              ة اإلعجاز، تحقي ين، دار         : نهاية اإليجاز في دراي دآتور بكري شيخ أم ال
  .م١٩٨٥العلم للماليين، بيروت بلبنان، 

  : الرماني، أبوالحسن علي بن عيسى-١٨
رآن، حقق     از الق ي إعج ت ف ا النك ق عليه ا وعل د   : ه دآتور محم ف اهللا، وال د خل محم

، دار المعارف بمصر،      )ثالث رسائل في إعجاز القرآن    (زغلول سالم، ضمن آتاب     
  .م١٩٧٦الطبعة الثالثة، 

  : الزجاج، أبوإسحاق إبراهيم بن السري-١٩
ب،         : معاني القرآن وإعرابه، شرح وتحقيق       الم الكت لبي، ع الدآتور عبدالجليل عبده ش

  .م١٩٩٨/ه١٤٠٨، الطبعة األولى، بيروت

  : الزرآشي، بدر الدين محمد بن عبداهللا-٢٠
  .م١٩٧٢أحمد أبوالفضل، دار المعرفة، بيروت، : البرهان في علوم القرآن، تحقيق  

  : الزمخشري، جار اهللا محمود بن عمر-٢١
شاف    ل    (الك ون األقاوي ل، وعي وامض التْنزي ائق غ ن حق ي،  )ع اب العرب ، دار الكت

  .م١٩٤٧/ه١٣٦٦، بيروت

  : ابن زنجلة، أبوزرعة عبدالرحمن بن محمد-٢٢



فة يف القرآن الكرمي    الياء احملذو              ١٩٤

سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت،     : حجة القراءات، حققه وعلق على حواشيه       
  .م١٩٨٢/ه١٤٠٢الطبعة الثالثة، 

  : أبوزيد، أحمد-٢٣
اط،     سانية بالرب وم اإلن ة اآلداب والعل شورات آلي رآن، من ي الق اني ف ب البي التناس

  .م١٩٩٢غرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الم
  : السجستاني، أبوبكر عبداهللا بن أبي داود-٢٤

  .المصاحف، مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع بالقاهرة، بال تاريخ  
  : السكاآي، أبويعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي-٢٥

ه          يم زرزور،  : مفتاح العلوم، ضبطه وآتب حواشيه وعلق علي ة،   نع دار الكتب العلمي
  .م١٩٨٣/ه١٤٠٣بيروت، الطبعة األولى، 

  : سيبويه، أبوبشر عمرو-٢٦
  .ه١٣١٧الكتاب، الطبعة األميرية ببوالق بمصر،   
  : السيرافي، أبوسعيد الحسن بن عبداهللا-٢٧

  .مصوره)  نحو١٣٧( شرح آتاب سيبويه، مخطوط -١
شعر  -٢ ل ال ا يحتم ضرورة ( م ن ال ق )م ق وتعلي د: ، تحقي د  ال ن حم وض ب آتور ع

ى،       ة األول اض، الطبع ة بالري رزدق التجاري ابع الف وزي، مط الق
  .م١٩٨٩/ه١٤٠٩

  : الشاطبي، الرعيني األندلسي، القاسم بن خيرة بن خلف بن أحمد-٢٨
ة دار            : متن الشاطبية، المسمى     سبع، مكتب راءات ال حرز األماني ووجه التهاني في الق

  .م١٩٩٦/ه١٤١٧نورة، الطبعة الثالثة، الهدى للنشر والتوزيع، المدينة الم
  : ابن الشجري، هبة اهللا بن علي بن محمد بن حمزة-٢٩

الدآتور محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي       : أمالي بن الشجري، تحقيق ودراسة      
  .م١٩٩٢/ه١٤١٢بالقاهرة، الطبعة األولى، 

  : ابن عصفور، أبوالحسن علي بن مؤمن-٣٠
سيد إبراهيم محمد، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع،        ال: ضرائر الشعر، تحقيق    

  .م١٩٨٠القاهرة، الطبعة األولى، 



أبحاث مهداة إلى األستاذ الدآتور حسن الشاذلي فرهود:الشاذليات  ١٩٥ 
  : العلوي اليمني، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم-٣١

ة المقتطف       )المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز      (الطراز     ع بمطبع ، طب
  .م١٩١٤/ ه١٣٣٢بمصر، 

  :لحسن طاهر بن عبدالمنعم ابن غلبون الحلبي، أبوا-٣٢
ق      ة وتحقي راءات، دراس ي الق ذآرة ف ة    : الت شورات الجماع ويد، من دي س ن رش أيم

  .م١٩٩١/ه١٤١٢الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، الطبعة األولى، 
  : الفارسي، أبوعلي الحسن بن عبدالغفار-٣٣

جامعة (ياض  الدآتور حسن شاذلي فرهود، منشورات جامعة الر      :  التكملة، تحقيق  -١
  .م١٩٨١/ه١٤٠١، الرياض، الطبعة األولى، )الملك سعود

راث،          :  الحجة للقراء السبعة، تحقيق    -٢ أمون للت بدر الدين قهوجي وآخرون، دار الم
  .م١٩٨٧/ه١٤٠٧دمشق بسوريا، الطبعة األولى، 

الدآتور حسن هنداوي، دار القلم بدمشق، ودار        :  المسائل الحلبيات، تقديم وتحقيق    -٣
  .م١٩٨٧/ه١٤٠٧نار ببيروت، الطبعة األولى، الم

ق  -٤ سكريات، تحقي سائل الع اد     :  الم دآتور نه ة ال ايرة، مراجع د عم ماعيل أحم إس
  .م١٩٨١الموسى، منشورات الجامعة األردنية، 

  : الفراء، أبوزآريا يحيى بن زياد-٣٤
ق       رآن، تحقي ة المصري               : معاني الق ي النجار، الهيئ د عل اتي، ومحم د يوسف نج ة أحم

  .م١٩٨٠العامة للكتاب، القاهرة، 
  : قطب، سيد-٣٥

  .م١٩٦٧في ظالل القرآن، الطبعة الخامسة، دار إحياء التراث العربي، بيروت،   
  : القيسي، مكي بن أبي طالب-٣٦

شر    :  التبصرة في القراءات السبع، تحقيق  -١ دوي، ن الدآتور المقرئ محمد غوث الن
  .م١٩٨٢/ه١٤٠٢الطبعة الثانية، وتوزيع الدار السلفية، بمباي الهند، 

دين  :  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تحقيق      -٢ الدآتور محيي ال
  .م١٩٨١/ه١٤٠١رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

روت،        :  مشكل إعراب القرآن، تحقيق    -٣ الة، بي الدآتور حاتم الضامن، مؤسسة الرس
  . م١٩٨٤/ه١٤٠٥الطبعة الثانية، 

  : المبرد، أبوالعباس، محمد بن يزيد-٣٧



فة يف القرآن الكرمي    الياء احملذو              ١٩٦

  .محمد عبدالخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، بال تاريخ: تحقيق: المقتضب  
  : ابن مجاهد-٣٨

ة             : السبعة في القراءات، تحقيق      دآتور شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، الطبع ال
  .م١٩٨٠/ه١٤٠٠الثانية، 

  : محيسن، محمد سالم-٣٩
ة   الكشف عن أح-١ روت، الطبع ل، بي ة، دار الجي ي العربي ام الوقف والوصف ف ك

  .م١٩٩٢/ه١٤١٢األولى، 
راءات      -٢ ل الق ن عل شف ع شر، والك راءات الع ي الق شر ف ة الن رح طيب ادي ش  اله

  .م١٩٩٧/ه١٤١٧وتوجيهها، دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى، 
شر، م-٣ ة الن ق طيب ا من طري راءات العشر وتوجيهه ات  المهذب في الق ة الكلي كتب

  .م١٩٦٩/ه١٣٩٨األزهرية بالقاهرة، 
  : ابن أبي مريم، نصر بن علي بن محمد بن أبي عبداهللا الشيرازي-٤٠

ق    ا، تحقي راءات وعلله وه الق ي وج ح ف سي، : الموض دان الكبي ر حم دآتور عم ال
  .م١٩٩٣/ه١٤١٤الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، الطبعة األولى، 

  :ور، محمد بن مكرم بن علي ابن منظ-٤١
  .لسان العرب، دار صادر، بيروت، طبعة مصورة بال تاريخ  
  : النحاس، أبوجعفر أحمد بن محمد اسماعيل- ٤٢

ة                : إعراب القرآن، تحقيق     م بالمدين وم والحك ة العل ر غازي زاهر، مكتب دآتور زهي ال
  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥المنورة، الطبعة الثانية، 

  :الراجي الهاشمي، التهامي - ٤٣
  .م١٩٩٥ تقرير عن مدى الفائدة عن اإلباحة بالياء الزائدة، الدار البيضاء، - ١
م      -٢ ة رق وم اللغوي ات والعل سلة الدراس افة، سل اء اإلض ي ي راء ف ذاهب الق ، )٦( م

  .م١٩٨٨الرباط بالمغرب، 
  : ابن هشام، جمال الدين األنصاري-٤٤

د      : همغني اللبيب عن آتاب األعاريب، حققه وعلق علي          ارك ومحم الدآتور مازن المب
  :على حمداهللا، يعيش، موفق الدين، علي

   .شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبي بالقاهرة، بال تاريخ  
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  :  القصيمأمثلة نثرية على اللهجة يف
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  : يف املوصل بالعراق: ثانًيا

א،אאאא
א؛F١E،אאא،

א،א
?א?א،אאאא

،אא،א،
אאK 

אאאא?Wא
א?F٢EK?WW?،א?WאW?،א
?W?אא،K 

                                                 
F١Eא١L٨٢K 

F٢EאאאFאאEא،٩–١٠א،F١Eא١٩٦٤אאאאא،٢٠،
٢٧،٢٨K 



אWאאאא  ٢٠٥ 

אאאא
אKאKאאFאE

אK 
  ): أو يف أجزاء من لبنان(يف لبنان : ثالثًا

אאאאFE،
א،

?Wאאאאאאא
FW،W،W?F١EKWWK

א،אאK 
אאאאאF٢EKא

،،אאא
،אאאא

אאאא،אאאK 
  : أماكن أخرى تطرد فيها: رابًعا

אאאאאF٣E،
אאאא؛

אאא،אא
אאא،אא

אא،אK 
                                                 

F١Eאאאא٨K 

F٢Eא١L٨٢K 

F٣Eא١L٨٢K 



אאאא 

 

٢٠٦

אאW 
א،אאFEא،

אFאEא،FאEא،،א،
אאא،אאא

א،אאאאא،
אK 

אאאFאEאWאW
א،א،אא

Kא
אא،אKאWאאאא

،אאאא،א
אFאEא

W 
אFE F١E 

FWEK 
  ):أشعار من بيئة الظاهرة: (الزاوية األوىل

١–،אFWE 
אW 

אאאאאאFאאE
FE؛אאאא،א

                                                 
F١EאWא١L١٨٧K 



אWאאאא  ٢٠٧ 

،אאאFE،
אאא،אKאאFאE

אאא،אFאE
،א،אWא

אא؟אאאWא،אא
א،א

אא،K 
אKKKFZEאאא٣٢،،

،אאFאEא،אאא
،אאFאEאאא

אKאאאF
אEא،אאFאE

אא،،אK 
אאW 

W 
אא  

FEאאF١E 
FWEאFאEא،

FEאFאKEא،،אW 
 

                                                 
F١Eאא١٤K 



אאאא 

 

٢٠٨

אאא  
אאFEF١E 

،אאאFWE،
אFאKEW 

אFאEF٢E 
אא،אFאEאK 

FWEא F٣E 
WFKEW 

אא אאFEאF٤E 
FEאKW 

אאFE אאF٥E 
FWEFE،אW 

אFE אF٦E 
FEאא،K 

אאאW 
 

                                                 
F١Eאא١٤K 

F٢E٧٣אK 

F٣Eא٥٦K 

F٤E٧٦אK 

F٥E٩٢אK 

F٦E٩٣אK 



אWאאאא  ٢٠٩ 

א 
FEאאF١E 

FEFEFE،אא
FKEאW 

 FEF٢E 
אFWEאFKKKE 

W 
FEאאאF٣E 

FWא،Eא،אאW
אאאFאKEW 

אאFאEF٤E 
FאWאEאFEאאK 

W 
FEאFEאאאF٥E 
FKKEאאא،FKKKE 

W 
א FEאF٦E 

                                                 
F١E٩٨אK 

F٢Eאא١٠٠K 

F٣E١٠٩אK 

F٤E١٢٢אFW،אWKE 

F٥Eא١٢٢אFWא،WאKE 

F٦E١٥٤אK 



אאאא 

 

٢١٠

FEFEFWKE 
אW 

אאFE 
אאאF١E 

FEאאאאא،א
K 

W 
אFE אF٢E 

FWEאK 
W 

FEא אאF٣E 
Wאא،K 

W 
FE 

אF٤E 
FWE،אK 

W 

                                                 
F١E١٣٢אאאK 

F٢Eאא١١٦WK 

F٣E١٧١אWK 

F٤E١٧٦אFאWא،W،אWאKE 



אWאאאא  ٢١١ 

אאא F١E 
FEאK 

،א،
F،אEF٢Eא

אא؛אKKFEFWE
א،אאאFאE،א

אא،א?א?
אאF،EFא،א

WE؛אאא،א،א
אK 

،אאWאא؟אאא
WאWאKKKFEאא،KKFE

אאא،אא،א
אאאאא،אF،،L،KEא

אWא،אא
אא،FW،WKEאא

אאא،אאFאE
F،WEאאאFEW

                                                 
F١Eא١٥٥W،FKE 

F٢EאאK 



אאאא 

 

٢١٢

F،Eא א ،א
FEWאFEK 

،אאאאW 
 FEאF١E 

FEFEאאאFKE 
W 

אאFEא אאF٢E 
FEFEאK 

W 
אא 

אאאFאEF٣E 
FאWEאא،אK 

אאא،אאאFאE
،W 

א 
אFEF٤E 

FEאא،،FאKE 

                                                 
F١Eאא٦٨K 

F٢Eאא٧٩K 

F٣E١٦٣אK 

F٤E١٦٧אK 



אWאאאא  ٢١٣ 

W 
FEFE 

FEאF١E 
אאF،،E،אFW،W،

WEאאFאKE 
אאאאWאא

אאאאא،א
אא אאאאא؛

FאEא،א
אW 

אאFE אאF٢E 
FWEFEW،אאא

אאא،אא
א،אא،א،א

אWFאאEאאW 
אFE FאEF٣E 

אWאFEאFWא،WאEא
א،אאאK

אאFאEא،א
                                                 

F١E١٦٨אK 

F٢Eאא١٥٥KאW،אאK 

F٣E١٧٣אW،אWK 



אאאא 

 

٢١٤

א،א،אא
אW 

FEאא אF١E 
FEFEK 

،א؛אאא
אFאE،אאאW 

 
FEא א 

FE  
אא אאאFEF٢E 

 
FZEFZEFZKEאFEK 

אאFEW 
אFE אאא 

FZKEK 
W 

،אא،אאא
K 

                                                 
F١E١٧٨אK 

F٢Eאא،٥٤א٨٣K 



אWאאאא  ٢١٥ 

אW،אאאא
FKEאאאאאאאא

אא،אא؛א
אאK 

א،אאאKKFWEא،
אאאK 

אW 
א אFEF١E 

FWEאא،K 
W 

א
FEא
 

 אא
אF٢E

 
FEאFא،EאאאK 

W 
א אF٣E 

FWEאK 
W 

אא FEF٤E 
                                                 

F١Eאא١٣K 

F٢Eאא١٣K 

F٣E١٤אWK 

F٤E٢٢אWK 



אאאא 

 

٢١٦

FKE 
W 

 FאEF١E 
אאK 

W 
 FEF٢E 

FEK 
W 

 FEאF٣E 
FEא،K 

FEאאא אא 
אFEאאW 

אאאFאEF٤E 
אאאאFאWEאא،
אK 
W 

FEא FEF٥E 
                                                 

F١E٢٥אK 

F٢E٢٥אאWאK 

F٣E٣٨אK 

F٤Eאא٤١WK 

F٥E٤٤אW،WK 



אWאאאא  ٢١٧ 

FEאFEFEא،
א،אFEK 

W 
אFEF١E 

FWEאK 
W 

אאאא 
FאאEאאF٢E 

Fאא،W،אEא،א
אK 

W 
אאא  אFE 

FEא  FEF٣E 
 

FWEא،אFW،W،W
EאאK 

W 
אאFEFEF١E 

                                                 
F١E٤٨אאWא،WFE،W،W،WאFאKE 

F٢E٤٩אאWאK 

F٣E٥٤אאאW،אW،WאWWK 



אאאא 

 

٢١٨

FE،אאFWE،אא
FWEאאאK 

W 
FE F٢E 

אFWEאK 
W 

 
FE

אFE
FE

 

 אא
אא

אאF٣E

 
FWEא،אFWEא،אFE

אK 
W 

א
א

 

 FE
אFEF٤E

 
FWEא،אאאאFWE

אFKE 
W 

                                                                                                                                                         
F١Eאא٥٩WK 

F٢E٥٩אWK 

F٣E٦١אא؛אאאK 

F٤E٦٦אאאא،K 



אWאאאא  ٢١٩ 
 

אאא
אFE

 

 FאE
FEFEF١E

 
אFאWE،אאFWFKEW

E،FWKE 
 

W 
FEא אאF٢E 

FWEאאאFKE 
W 

א אFF٣EE 
FWEא،K 

אW 
אFEאF٤E 

FWEאK 
W 

אא אאFEאF٥E 
                                                 

F١E٧٧אWK 

F٢Eאא٨١K 

F٣E٨٨אWא،WאK 

F٤E١٠٩אK 

F٥E١١٦אK 



אאאא 

 

٢٢٠

FWEאK 
W 

אא FEF١E 
FWEאK 

 
W 

FEאא
 

 אאF٢E
 

FWEאK 
אW 

 
אFE

FEא
 

 אא
אאF٣E

 
 

אאFW،WEא
אF אאE،א،KFאE

،אא،،W 
FEאF١E 

                                                 
F١E١١٧אK 

F٢E١٢٦אאאWא،אWא،אK 

F٣Eאא١٣٠K 



אWאאאא  ٢٢١ 

FWEאK 
 א،אאאאאאאא

אא،،אאW 
אFEאF٢E 

FWEאאKאאW 
אאFEF٣E 

FWEאK 
אאאWאא،א

אאאאאא،
אאK 

W 
אאאאא

،אא،אאא
אאא،FWE

אאא،אKא
FאE،אא،؟

אאאFאאאEא

                                                                                                                                                         
F١E١٣٩אK 

F٢Eא٣٨אאא،אא،אאK 

F٣E٤٤אKא،אאא
אWאWא٥٠א،٨٠ 

אFEא 



אאאא 

 

٢٢٢

א،א
אאאא،Wא

FאאE?WWאאא،
אאא?F١Eאאא

FאEF٢EFאEF٣EFEF٤E،
אאא،K 

אאא
א،א،W 

אאFEF٥E 
W 

אאFE 
אאFEאאFWEFW،W

EאאK 
אאא

אאאא،אKאאW 
FE 

                                                 
F١E١٩٣א،٣٣١אאK 

F٢E١٩٢K 

F٣E١٩٣K 

F٤E١٩٤K 

F٥E٢٣٣K 



אWאאאא  ٢٢٣ 

FEא،KאאFאE
KKKFKKKאEא،FאKEFאE

FאEWFEKFE
אFKE،W 

אFEFE 
אKKKFKKKKKKKEאW

א،אFWFEWEWא
FאEK 

W 
א 

W 
אFE 

K 
WFאEאאW 

אFE 
W 

אK 
W 

FE 
אאK 

אאFEאאW 



אאאא 

 

٢٢٤

FE 
אאK 

אאאאאאאא
אא،FEאאW 

אFEFKKE 
W 

FE؟ 
WK 

אא،WW 
 

FE  א 
FE  FEא 

 
אאF،،EW،،K 

WאאFE،K 
אאאא

אא،אאא
אאאאFEאאאא،

אא،אאא
אFEאK



אWאאאא  ٢٢٥ 

אאאKאאאFE
אאאאאא؟ 

אאאFEאאאאFWE
אא،אאאאא

אאא،אFאאE،
،،א،אאא
،אא،אאא،

אאאא
אאא،

א،אK 
  إبراهيم بن جعيثن : ديوان من الشعر الشعيب لشاعر سدير: أوال

אאאKFKKKWEאאאא
אאאאאא
א، א

אK 
אאאFאEא

K؟ 
אW 

א FEF١E 
FEאF،،،،EK 

                                                 
F١E٨٩K 



אאאא 

 

٢٢٦

W 
אאאא 

אFEאF١E 
FEאאאF،،KE 

W 
אאאFEאF٢E 

FWEאאK 
W 

FEאFאEF٣E 
FWEFEאK 

W 
 

  
א אFאEF٤E 

 
FWEאFאEאK 

W 

                                                 
F١E١٨٦،WאK 

F٢E١٨٤K 

F٣E٢٠١K 

F٤E١٩٩K 



אWאאאא  ٢٢٧ 

אאFאEF١E 
FאEFאEאK 

،אאאאאאW 
 FEא 

FEאא אF٢E 
Fא،EF،E 

FKEאאא،אF
KEKKK 

WאאאF٣E 
FE،אאאFEאK
FWEאא،؟
FאEאאK،אאאא

אFKKKWE،W 
אאאאFEF٤E 

FWE،א،FEאא،
אא،W 

א FEF٥E 

                                                 
F١E٢٠٣K 

F٢E١٢٦K 

F٣E٢٠٠K 

F٤E٧K 

F٥E١٥K 



אאאא 

 

٢٢٨

FWE،אאFEא،
FEאK 

  )اجلزء الثالث(مرشد البذال : ديوان الشاعر: ثانًيا
אאא،אא،אא

אאאK 
אאאאFאאE،אאא

א،אאאאא،
אאא،אFאאאE،

אאFאאEאאאא،
،FאEK 

אW 
 

אFEאא אF١E 

FEא  

 
FWEFEאאFEFE،אא

FEאא،FEFKE 
אאW 

                                                 
F١E٥٤א،אא،א،WאאאK 



אWאאאא  ٢٢٩ 

אFEאF١E 
FWEFאKE 

א،אאא،
אאאאW 

١ Jא،אאאאא
،אאאא،،

W،א،א،א
،אא،אאא

אאאא
אFאE،FEאK 

٢ Jאא،אאאא
א،א

אא ،،
،אא

אא،אאא
א،א،א

אאא،FEאW 
 

 א 

                                                 
F١E٢٦א،Wא،אWאאאא

K 



אאאא 

 

٢٣٠

FEא אאF١E 

FEFEF،،،،KE 
אאW 

 
א א 

אאאא אFEF٢E 

 
FWEאא،אF،אKE 

אאFEא،אא
אאאאK 

אא،אאW 
  אFE 

א  FEF٣E 

                                                 
F١EאWא١L١٠،W،WFE،W 

אFEאאFאEFKE 
אWאאFאEאא 

F٢EאWא١L٣٥אא،אאאא،FאEא
אK 

F٣EאWאא١L٥٠א،١L٣٣אאאW 
FEK 

אאאFE،FEאאאא،FEאא
אא،،Kא،אאא،אאW

אא١٤٣FEK 



אWאאאא  ٢٣١ 

FEFEאF،Eאאא
FE?Wא،א

א?אאא،FאE
،אא،،אא

W 
אאFEF١E 

WK 
W 

FEאאF٢E 
WK 

W 
FEFEאF٣E 

W،K 
W 

FאEאF٤E 
WK 

W 
 אFE 

                                                 
F١Eא،א١٢١אK 

F٢E١٤٣אK 

F٣Eא١٤٤K 

F٤E١٥٠אK 



אאאא 

 

٢٣٢

א FE 
א FEFEF١E 

W،،،K 
אאא؛אW

?אאאאא?F٢EK
K 

אאאאFE
א،אW 

FEFEF٣Eאאא 
אאFW،WKE 

،אאאא
אאאאW 

FEאF٤E 
FWEאאאK 

                                                 
F١E١٥٦אKא،אאW 

FאE 
Wאאא 

FWEאK 

F٢EאWאא٢٣٧אK 

F٣EאWאא٢אL٤٢K 

F٤EאWא٦١א،٨٢W 
אאאאFE 

 Kאא،אאאא



אWאאאא  ٢٣٣ 

،אאאW 
אFאEF١E 

FאWאEאK 
אW 

FEFEאF٢E 
FW،WEאK 

٣ Jא،אאאאאאאא
אאאא،

א،،אFEאאF٣E،
،אא،

א،אאאאאא،
א،אא،

א؛אאאאא
FאEאאאאאאא،

אK 
٤ J،אאWאאא

אאא،אאאאא،

                                                 
F١EאFאE٣٥٩٩א٢١ه١٤٠٢١٩٨٢FאKE 

F٢EאFאE٥٦،١٥אא،ه١٤٠٠١٩٨٠،٤٣٤K 

F٣EאאW،אאאאא،אא
FאEאFאאEא،אא،W

אאאא،אאWWאאK 



אאאא 

 

٢٣٤

א،אאF١E،אא
אא،אW 

אFEאF٢E 
WK 

W 
אFאEF٣E 

K 
٥ JאאאאאאאKKKF،KKKE

א،א،א
F٤EK؟ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
F١Eאא،אאK 

F٢E١٣١אK 

F٣E١٥٤אK 

F٤Eאאאא،אFאאE٢L٥٨٨KKKKKKK،אאK
אK 



אWאאאא  ٢٣٥ 

  ثبت املصادر واملراجع
 

אW 
א،W 

אאKKא،א١٩٩٢ 
א،אW 

אאאWאKאF١E
 ه١٤٠٢

אא،אW 
אאKKא،אه١٣٥٦K 

א،W 
אא،אאאFKEK 

א،אW 
אאאאKKאKאא١٩٧١K 

K،אW 
אא،א،F٤E١٩٧٢K 

אא،W 
אאWאאF٣EWאא،א

١٩٧٣K 
א،אW 



אאאא 

 

٢٣٦

אא،אא،א אאאF١E
١٩٧٩K 

א،אאW 
אאKKאא،א،

F٣Eه١٣٧٤١٩٥٥ 
،W 

אא،Wאא،אא
 ه١٣٩٧

א،W 
אא،אאא،אه١٣٥٤

١٩٣٦K 
،W 

אאאKאאאא،א
ه١٣٩١١٩٧١ 

،אW 
אאא،אא١٩٨٠ 

א،אאW 
אא،אאא١٩٧٤ 

،Wא 
אאKאא،א١٩٨١K 

א،אW 



אWאאאא  ٢٣٧ 

אKא،KF٣Eه١٤٠٠١٩٨٠K 
،KK 

אאא،WאKא
אKF١Eه١٣٩٥١٩٧٥K 

א،אW 
א،אه١٣٧٢١٩٥٢K 

،W 
אאKאKא١٩٧٣K 

א،، 
אאאאFאא אEه١٤٠٧

١٩٨٧K 
א،W 

אאאאאא،אאא
١٩٥٦אK 

א،אW 
אאא،א،F٢Eه١٣٧١١٩٥٢K 

אא،W 
אאK،אאאF٤Eه١٣٩٤١٩٧٤K 

אFאEW 
אאאه١٣٨٦١٩٦٦K 

א،W 



אאאא 

 

٢٣٨

אא،אא،א١٩٨١K 
،W 

אKK 
אאא،W 

،KKאKאאאه١٣٩٤١٨٧٤K 
א،אא 
אאKKKא،אه١٣٩٤١٩٧٠K 

،אW 
אאאאא،אא١٩٨٣K 

א،W 
אא١٩٧٥אK 

א،W 
אאאאאKאאאه١٣٩٨K 

אא،W 
אKאא،F١E١٩٧٣K 

א،W 
אK،F١Eه١٣٩٩١٩٧٩K 

،א،אאW 
אאKKאא،אه١٣٨٥ 

א،W 
אאKKאא،١٩٨٠K 



אWאאאא  ٢٣٩ 

א،אW 
אאKאאאه١٤٠٣١٩٨٣K 

א،W 
אאKאه١٣٧١١٩٥٢K 

،W 
אאKWKא،F١E١٩٩٦K 

אא،אW 
אאא،אWאאK 

אF٢Eه١٤٠٩١٩٨٩K 
א،אאW 

א،ه١٣٨١١٩٦٢K 
א،W 

אאK،אאه١٣٨٦١٩٦٦K 
א، 

אKK 
אא،W 

אFאEKאه١٣٤٢אK 
،W 

אאאKאא١٩٥٤K 
א،אW 

אאKא١٩٧٣K 



אאאא 

 

٢٤٠

 
،W 

אאאאKאא١٩٦٢K 
א،W 

א،אאFKEK 
אאאW 

אW 
אאאFאאE،٩١٠،F١E،א١٩٦٤K 

אFאE٧،٧ه١٣٩٣١٩٧٣KF٥،٦E١٥ه١٤٠٠
١٩٨٠K 

אאא،٢٢،١٩٦٧K 
אאW 

אFאE،٣٥٩٩٢١ه١٤٠٢١٩٨٢K 
אFאE١L٦Lه١٤٠٤K 
 



٢٣٣ أبحاث مهداة إلى األستاذ الدآتور حسن الشاذلي فرهود:الشاذليات

מ א ،א
  

  يمحمد بن باتل الحرب. د                                                     
  األستاذ المشارك في قسم اللغة العربية

  جامعة الملك سعود-آلية اآلداب
   
  

   ملخص
ه   في اللغة العربية خصائص في ألفاظه ) الحلف(للقسم   ه والحذف من ر من النحويين      وأسلوبه والزيادة في ذا خّصه آثي ، وله
ر     ، مجي ، ولعل من أهم ما يلفت النظر فيه    ان مستقل يدرج تحته تلك المميزات     بعنو سم من غي ل الق ه  ء أداة النفي قب  أن تنفي

، وهذا البحث سوف يتناول هاتين  ولكن يبقى عملها، أو العكس حيث تحذف أداة النفي قبل جواب القسم على بعض األقوال
  .رآها لغات أخرى في آلتا الحالتين، مع أن العربية يشاضيتينالق

* * *  
  

  :  وله ثالثة أرآاناإثباًت أو االقسم حلف يؤآد به صاحبه تأآيد شيء نفًي
      .جملة مؤآدة هي أقسم ونحوها) ١
     .زلة آبيرة عند الحالفمقسم به مما له مْن) ٢
   .وهي المقسم عليها: جملة مؤآدة) ٣

ة ال     سنة         والحلف في اللغ ى األل دوران عل ر ال ة آثي ة في ا       عربي ر الوظيف لكالم  ، آبي
ا نحن بصدده        )١( عدة  بميزات ، لذلك نراهم خّصوه   عند آل من السامع والمتكلم     ، منها م

ر حرف  ن ذآ ي،    م ه المنف ن جواب ي م ذف حرف النف ت، أو ح سم المثب ل الق ي قب  النف
  :وهاتان قضيتان مختلفتان من خصائص القسم

  سبق أداة النفي قبل القسم : القضية األوىل
انت أداة النفي ، آ)٢(هذه الظاهرة وردت في القرآن الكريم ثماني مرات، سبع منها    

دها      )ال(فيها جميًعا    سم (، وفعل القسم بع ات      )أق ذه هي اآلي الى     : ، وه ال تع ِسُم    ﴿ق َال ُأْق َف

                                                 
، ٨٦٩ -٨٦٢، ص ٢، والجرجاني، المقتصد مج ٢٣١أبا علي الفارسي، المسائل العسكرية ص     :  انظر على سبيل المثال    )١(

يش، شرح المفصل مج      ٣٤٤والزمخشري، المفصل، ص     ن يع شاف الضرب    ٩٣ ، ٩٠، ص ص ٩، واب ان، ارت ، وأباحي
 .٥٠٠ -٤٧٥، ص ص ٢مج 

 .١٤٠ ، و ١٠١ -١٠٠ نصار، معجم آيات القرآن الكريم  ص ص )٢(



٢٣٤ ء النافي قبل القسم وحذفه بعدهمجي

ربِّ      ﴿]  الحاقة-٣٨[﴾َفَال ُأْقِسُم ِبَما ُتْبِصُرونَ   ﴿ ] الواقعة-٧٥[﴾ِبَمَواِقِع النُُّجومِ  ِسُم ِب فال ُأْق
اِدُرونَ   ا لَق اِرِب إنَّ َشاِرِق والمَغ ا-٤٠ [﴾الم ِسُم   ﴿] رجالمع ِة، ِوَال ُأْق ْوِم الِقَياَم ِسُم ِبَي ال ُأْق

ة النْفِس اللََّواَم ة-١،٢ [﴾ب الُخنِّس ﴿، ]القيام ِسُم ب َال أْق وير-١٥[﴾َف ِسُم ﴿، ]التك َال ُأْق َف
شقاق -١٦[﴾بالشََّفِق دِ      ﴿،  ]االن َذا اْلَبَل ِسُم ِبَه د -١[﴾ال ُأْق ة سبقت       ]. البل ة ثامن سما  ) ال(وآي ق

ي قول   ل وه يس بفع الىل َجَر     ﴿ه تع ا َش وَك ِفيَم َى ُيَحكُِّم وَن َحتَّ َك َال ُيْؤِمُن َال َوَربِّ َف
َك    ﴿، ويالحظ على سور هذه اآليات أنها آلها مكية، ماعدا           ]النساء-٦٥[﴾َبْيَنُهْم َال َوَربِّ َف

  . فمدنية﴾َال ُيْؤِمُنوَن
واو ا                     ه يكتفى ب ه، ويختلف نوعه فإن لعطف  آما يالحظ أنه حينما يتعدد المقسم ب

ات              ا      ﴿: من غير تكرار لفعل القسم المسبوق بال النافية ويتمثل ذلك في اآلي ِسُم ِبَم َال ُأْق َف
نَِّس       ﴿،  ﴾ُتْبَصُروَن، َوَما ال ُتْبِصُروَن إنَُّه َلَقْوِل رُسوٍل َآِريمٍ        َواِر الُك َفَال ُأْقِسُم ِباْلُخنَِّس الَج

ِريمٍ     * فََّس  َوالصُّْبِح ِإَذا َتنَ  * والّلْيِل إَذا َعْسَعَس     وٍل َآ شََّفِق       ﴿ ﴾ِإنَُّه َلَقْوُل َرُس ِسُم ِبال َال ُأْق * َف
َق  ا َوَس ِل َوَم ٍق* والّلْي ن َطَب ا َع ْرَآُبنَّ َطَبًق َسْق َلَت ِر إَذا اتَّ ِد﴿، ﴾والَقَم َذا اْلَبَل ِسُم ِبَه * ال ُأْق

ِد       َد       * َوَأنَت ِحلٌّ ِبَهَذا اْلَبَل ا َول ٍد وَم ْد َخلَ  * َوَوال دٍ       َلَق ي َآَب َساَن ِف ا اإلن ه في سورة       ﴾ْقَن  ولكن
ة          سبوًقا بال النافي سم م ْوِم   ﴿القيامة وحدها حينما تعدد المقسم به آرر فعل الق ِسُم ِبَي ال ُأْق

  .﴾أَيْحَسُب اإلْنَساَن َأْن َلْن َنْجَمَع ِعَظاَمُه، وال ُأْقِسُم ِبالنَّْفِس اللَّوَّاَمِة* اْلِقَياَمِة 
  : في هذا عدة أقوال منها وقد ذآر العلماء 

سم       ..) "ألقسم  (للحسن البصري قراءة شاذة فيها وهي       : أوًال داء، وأق على أن الالم لالبت
يقصد  [ألنا أقسم، ويعضده أنه في مصحف عثمان بغير ألف         : خبر مبتدأ محذوف معناه   

ال أل         : وطعن أبو عبيدة في هذه القراءة، وقال      ] ... بعد الالم  ذا ق راد ه ان الم سمن  لو آ ق
ذا     : ، ألن العرب ال تقول    ]يعنى بالم قبل القسم ونون توآيد بعده      [ ل     [ألفعل آ الم قب أي ب

ذا  ] الفعل مع تجريد الفعل من نون التوآيد     ن آ د ة    . )١(وإنما يقولون ألفعل ي عبي ول أب وق
ذه بحيث      " لو آان المراد هذا " راءة الحسن ه الم   أي اإلثبات وهو ما تقتضيه ق تكون ال

                                                 
رآن مج                 ٢١٥ ص   ٣٠ الرازي، التفسير الكبير مج      )١( اني الق راء، مع د الف سوبة للحسن عن راءة من ، ص ٣، وانظر هذه الق

داني ص           ١٦٦ والهروي، األزهية في حروف المعاني  ص         ،٢٠٧ ن  ١٢٦، من غير عزو، وعزاها المرادي، الجني ال  الب
 .، إلى رواية قنبل٢٨٢، ص ٢وردها ابن الجزري، النشر في القراءات العشر مج . آثير



٢٣٥ أبحاث مهداة إلى األستاذ الدآتور حسن الشاذلي فرهود:الشاذليات
ة أخرى            . جواًبا للقسم دخلت على الفعل أقسم      ى آي ه  "وبمثل هذا قال الزمخشري عل ألن

ون      ] أي القسم [لو آان إثباًتا     ى مذهب          . )١("لم يكن بّد من الالم والن ن هشام عل ق اب وعل
در     هي الم االبتداء عنده، وهي ال تدخل على ا        : الزمخشري بقوله  لجملة الفعلية، لذلك يق

ون                       ة للن ده مالزم ا عن سم ألنه درها الم الق م يق سم، ول ا أق . بعدها مبتدًءا محذوًفا، أي ألن
دأ المحذوف              دير المبت ل التكلف في تق رأي، مث ذا ال ى ه وذآر بعض االعتراضات عل
ذهب     ى م ال عل ا الح صد به مية يق ة اس ون الجمل رد أن تك ل لمج رورة، ب ر ض لغي

ى فعل    "وقد صرح أبو علي الفارسي أن     . )٢(البصرّيين دخول عل الم االبتداء تختص بال
ي           ى اآلت ة        .. الحال عند النحويين، وال تدخل عل وم القيام ا بي ان متعلًق ه  . )٣("وإن آ ولكن

و ما قال به أبو عبيدة      . )٤(قال بدخولها على المستقبل ابن مالك     رأي مختلف فيه، وممن     
الزم إذ            يس ب ر، ول يبويه             "والزمخشري هو األآث ك عن س إن الواحدي حكى جواز ذل

راء ة أن رأي س. )٥("والف ي الحقيق ال وف ذا ق ي ه يس صريًحا ف ا : "يبويه ل ر آم واألآث
ع                    ا هو واق بس بم ئال يلت ين ل ال  . )٦("خبرتك في اليمين، فمن ثم ألزموا النون في اليم وق

ال الجرجاني   . )٧("ذلك في أآثر األمر    : "أبو علي    م             : "وق ا ل ان إيجاًب و آ ه ل رى أن أال ت
ه   ، ثم )٨("يخل من الالم، أو من النون، أو منهما جميًعا         ول        :  مثل بقول ا تق ى، آم اهللا ليبق ت

داء،           ... ألقسم  : "وقال المرادي . )٩(تاهللا ليخرج زيد   سم أو ابت ال يخلو من أن تكون الم ق
داء،                   والم فالم القسم ال تدخل على المضارع إال مع نون التوآيد، فبقى أن تكون الم ابت
ر                  دأ وخب م   "االبتداء ال تدخل إال على الجملة من المبتدأ أو الخبر فال بد من تقدير مبت ، ث

ل              "يزيد     ه، ب ى إطالق يس عل د ل ون التوآي ى المضارع إال مع ن فالم القسم ال تدخل عل
الم بحرف  ين الفعل وال أن ال يفصل ب م البصريون ب ه وه ائلين ب د الق هو مشروط عن

د أو بمعم يس أو ق ون  تنف ول الن ذ دخ ع حينئ ه فيمتن ازوا ... ول إنهم أج ون ف ا الكوفي وأم
ا في           ون، وأم الم والن ةِ     ﴿تعاقب ال ْوِم الِقَياَم ِسُم ِبَي ى           ﴾ُألْق ه بعض البصريين عل د أّول  فق

                                                 
 .٣٣٩، ص٢ الزمخشري، الكشاف مج )١(
 .٢٣٠-٣٣٩، ص ص ١ ابن هشام، مغني اللبيب مج)٢(
 .٢٥٣ أبو على الفارسي، المسائل العسكرية ص )٣(
 .٢٤٤ و ٢٢٨،  ص ١ انظر، ابن هشام، مغني اللبيب مج )٤(
 .٢١٥، ص ٣٠ الرازي، التفسير الكبير مج )٥(
 .٤٥٦، ص ١ سيبويه، الكتاب  مج )٦(
سم       إل١٣٣ -١٣١، بل ذهب في ص ص  ٣٥٣ أبو علي الفارسي، المسائل العسكرية ص        )٧( أن يتلقى الق د األخفش ب ى تأيي

 .٣٥٧، ص ١بمضارع خال من النون، مسبق بالم آي، ال الم االبتداء، وانظر له المسائل البصريات مج 
 .٨٦٦، ص ٢ الجرجاني، المقتصد مج )٨(
 ).حاشية(١٦١، ص ١، والمرتضى، أماليه مج٨٦٧ ص ٢ المصدر نفسه مج)٩(



٢٣٦ ء النافي قبل القسم وحذفه بعدهمجي
الم وحدها                   ه ال ه دخلت علي سم علي ي أن     . )١("إرادة الحال، وفعل الحال إذا أق ذا يعن وه

وذآر  . الالم وحدها آافية إما على التعاقب عند الكوفيين أو على الحالية عند البصريين            
  :  وخّرجها على وجهين﴾ُألْقِسُم﴿القراءة العكبري هذه 

الى: أحدهما" ه تع ى الفعل المضارع آقول د دخلت عل َيْحُكُم ﴿: هي الم توآي َك َل ِإنَّ َربَّ
َنُهْم اني ﴾َبْي سم، والث ست الم الق ى    :  ولي اًدا عل ون اعتم صحبها الن م ت سم ول ي الم الق ه

ة      المعنى، وألن خبر اهللا صدق فجاز أن يأتي من غير توآيد           ، وقيل شبهت الجملة الفعلي
الى ه تع مية آقول ة االس ون﴿: بالجمل ْكَرِتِهْم يْعَمُه ي َس ْم َلِف ُرَك ِإنَُّه   وواضح أن )٢(﴾َلَعْم

ا            ة آم تعليالت العكبري للوجه الثاني ال داعي لها مادامت الالم والنون راجحة ال الزم
 تشمل آل هذه اآليات إال أن  الرازي ذآرها          ﴾ُألْقِسُم﴿ظهر أن قراءة الحسن     وي. أسلفت

ر       : " أيًضا، قائالً  ﴾َفَال ُأْقِسُم ِبَمواِقِع النُُّجومِ   ﴿في تفسير آية     ة غي فيه وجوه منقولة ومعقول
بالم التأآيد أشبعت فتحتها    ) ألقسم(أصلها  ) ... ال(أما المنقولة فأحدها أن     . مخالفة للنقل 

راءة          . )٣("آما في الوقف   ) ال(رت  فصا ذه الق ي أن ه ذا يعن سم (وه ى األصل     ) ألق رّد إل
راءة       ة    ﴿ولكن ابن آثير ذآر ما يوحي بخالف االستنتاج حيث نسب ق ْوِم الِقَيَاِم ِسُم ِبَي ُألْق

ة، ونفي            إلى الحسن واألعرج، ق      ﴾وال أقِسُم بالنَّْفِس الّلوَاَمةِ    وم القيام سم بي ال الحسن أق
  .)٤(القسم بالنفس اللوامة

ة اسمية          : أولها: وإجماال يكون عندنا ثالثة آراء     ى جمل . أنها الم االبتداء دخلت عل
سم           : وثانيها ة في جواب الق ى الفعل مباشرة، وهي واقع ا دخلت عل ا  : والثالث . أنه أنه

ذه      . )٥(وقد اقتصر ابن الجزري على آونها للتأآيد      . لمجرد التأآيد  رازي ه وقد ضعف ال
وإال لكان ذلك   ... وأعلم أن هذا الوجه، ضعيف، ألن هذه القراءة شاذة          :  "القراءة بقوله 

ه          قدًحا فيما ثبت بالتواتر، وأيًضا فال بد من إضما         ا عن ر قسم آخر لتكون هذه الالم جواًب
  .)٦("واهللا ألقسم بيوم القيامة: فيصير التقدير

                                                 
اني ص     ( و ١٢٦النص األول ص    (  المرادي، الجني الداني     )١( د            ) . ١٢٧النص الث ى شرطان من شروط وجوب التأآي بق

 .عند البصريين لم يذآرهما اآتفاء بالمثال، وهما االستقبال واإلثبات، فإن خالف فشاذ أو ضرورة عندهم
 .٢٧٤، ص٢ العكبري، إمالء ما من به الرحمن مج)٢(
 .١٨٧ ص ٢٩ الرازي، التفسير الكبير مج )٣(
 .٤٤٨ ص ٤ ابن آثير، تفسير القران العظيم مج)٤(
 .٤٤٨ ص ٢ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر مج)٥(
 .٢١٥ص ‘ ٣٠ الرازي، التفسير الكبير مج )٦(



٢٣٧ أبحاث مهداة إلى األستاذ الدآتور حسن الشاذلي فرهود:الشاذليات
وصفه لقبول هذه القراءة الشاذة بأنه   : األول: وتضعيف الرازي هذا ضعيف من وجهين     

تح عل                  ه يف ه، ألن سلم ب ر م ذا شيء غي رفض لكل        قدح بالقراءة المتواترة، وه اب ال ا ب ين
ا                          راءة واحدة، ورفض م ول ق ا األمر لقب ا حتى يصل بن قراءة تكون أضعف من أخته

ي      – والضعف متفاوت    –سواها، بحجة أن قبول القراءة الضعيفة         قدح في القراءات الت
راءات وبخاصة                        ول عدد من الق ة من قب ه األم ا علي تكون أقوى منها، وهذا مخالف لم

ه،             "قوله  : نيالثا. غير الشاذ منها   ا عن ال بد من إضمار قسم آخر، لتكون هذه الالم جواًب
راءة              "واهللا ألقسم بيوم القيامة     : فيكون التقدير  الم في ق راض جعل ال ذا االعت فهو في ه

اقه  )واهللا( جواًبا للقسم ال غير ثم قدره       ﴾...ألقسم﴿الحسن   ، ونسي الوجه اآلخر الذي س
ا آانت الم                من أن الال   – ونقلته عنه قبل أسطر      – سم،  ولم داء ال لجواب الق م هنا لالبت

د         الم عن االبتداء ال تدخل على الجملة الفعلية آما سبق ذآره عند الزمخشري فإن هذه ال
ر      )١()ألنا(الرازي والزمخشري داخلة على اسم مبتدأ محذوف تقديره          سم خب ، وجملة أق

ي      الم ف ا ال و جعلن م ل شاء، ث ار ال اإلن ل اإلخب ن قبي ون م سم﴿، فيك سم ﴾ألق ا لق  جواًب
ه        ب إلي ا ذه اهر م و ظ سن وه راءة الح ضعيفه لق ي ت ه ف ب إلي ا ذه و م ذوف، وه مح

ل       فجعلها ال : الهروي أيًضا  حيث قال     سم مث ى أق ذا       : ما دخلت عل ونن آ اهللا ليك ألحلف ب
دير                 )٢(وآذا ة تق سم اآلخر بمْنزل دير الق يس تق ، فما وجه الضعف في تقدير قسم آخر؟ أل

  المبتدأ المحذوف الذي َقّدره؟
سابقات     في آل اآلي      ﴾َال ُأْقِسمُ ﴿في  ) ال(رأي األآثرية من أن     : ثانًيا دة  : صلة (ات ال زائ

اختلف هؤالء في      : ؛ ولكن )٣(ونسب هذا القول للبصريين، والكسائي، وعامة المفسرين      
  :فائدتها على قولين

دهما ة ال     : أح وم القيام سم بي دير ال أق واب، والتق ي الج ًدا لنف ة وتمهي دت توطئ ا زي أنه
  : وقوله﴾َفَال َوَربَِّك َال ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم﴿يترآون سدى، ومثله 

  )٤(       ال َيّدِعي الَقْوُم أِني أِفّر    َفَال وأبيِك ابنة العامريِّ 

                                                 
سم من     المبتدأ ال الخبر هو الذي يلز١٣٠ أبو علي الفارسي، المسائل العسكرية ص )١( ه بالق م أن يلحقه ما يربط المقسم علي

 .الالم أو إْن ونحوهما
 .١٦٦ الهروي، األزهية في حروف المعاني ص )٢(
ر من      : ال القسم  " ٢٠٧ص  ٣، وقال الفراء، معاني القرآن مج       ١٦٢ الهروي، األزهية في حروف المعاني ص        )٣( ان آثي آ

 ". صلة ) ال(النحويين يقولون 
 .فيه نافًيا آما سيأتي) ال( وعُد ١٨٩ ص ٤ القيس آما عند الزمخشري، الكشاف مج  المرئ)٤(
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ه مثبت وهو    ﴾َال ُأْقِسُم ِبَهَذا اْلَبَلِد﴿: ورّد بقوله تعالى   إن جواب ي     ﴿: ف َساَن ِف ا اِإلن ْد َخَلْقَن َلَق
ٍد ه﴾َآَب ومِ ﴿: ومثل ِع النُُّج ِسُم ِبَمَواِق َال ُأْق ه )١(﴾َف إن جواب ِريمٌ ...﴿، ف ْرآٌن َآ ُه َلُق ل ﴾ِإنَّ  وآ

دا             ةِ      ﴿اآليات التي سقتها في مطلع البحث جوابها مثبت ما ع ْوِم اْلِقَياَم ِسُم ِبَي ى   ﴾َال ُأْق  عل
الى     أن بعضهم  قدر جواب القسم هنا مثبتً        ه تع ُه وَ     ﴿:ا وهو قول ا َجْمَع هُ ِإنَّ َعَلْيَن . )٢(﴾ُقْرآَن

دا  ا ع وَن﴿وم َك َال ُيْؤِمُن َال َوَربِّ ال  ﴾َف ر احتم ن غي ا الجواب صراحة م ي فيه ي نف  الت
د إن  : "وذآر محمد بن المنير نحًوا مما ذآره ابن هشام قائالً     . لتقدير مثبت  ) ال(قال أحم

ة للنف    ) أقسم(التي قبل    ده    زيدت توطئ ى النفي              ... ي بع و قصر األمر عل ه ل وأجاب بأن
ِد      ﴿.... دون اإلثبات لكان له مساغ، ولكنه ليس بقاصر عليه، أال ترى             َذا اْلَبَل ال ُأْقِسُم ِبَه

هذه قبل القسم توطئة للجواب      ) ال(ه قد تكرر    والحق أن . )٣(﴾، َلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِفي َآَبدٍ     
  :ال واهللا ال يقوم زيد، قال الشاعر : آقوله

  فخالف فال واهللا تهبط تلعًة        من األرض إال أنت للذل عارُف
ا زعم بعضهم،                      ) وال( أخير آم ديم والت ى التق بط، ال عل محذوفة من الجواب، أي ال ته

  : ترى قول الشاعر ألن التي للتوطئة مع التي للجواب، أال
  ]وال للما بنا أبًدا دواء              [ )٤(فال واهللا ال يلفى لما بي

  : ومثله قوله 
  )٥( فتى حتاك يـا ابن أبي يزيد  يلقـى أناس           فال واهللا ال 

  : وقول الحطيئة 
 بأن يبنوا المكارم حيث شاءوا فال وأبيك ما ظلمت قريٌع

 )٦(ذاك وال أساءواــــوال برموا ل فال وأبيك ما ظلمت قريع

  

                                                 
 .٢٣٠ ص١، وانظر أيًضا مج٢٤٩ ص ١لبيب مج ابن هشام، مغني ال)١(
 .١٦٦ الهروي، األزهية في حروف المعاني ص )٢(
 .١٨٩ ص٤ ابن المنير، االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال مج)٣(
يش،                         ٣٣١ المالقي، رصف المباني ص      )٤( ن يع د اب ه عن والبي، وهو ل د ال ن معب سلم ب ر لم ول، واألخي  والبيت األول لمجه

 .١٥ ص٩ ومج٤٣ ص٨ ومج١٧ ص٧شرح المفصل مج
 .، وهو لمجهول٢٦١ المالقي، رصف المباني ص)٥(
 .٥٥ الحطيئة، ديوانه ص )٦(
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  :اتم الطائيوقول ح

  )١(يطوف حوالي قدرنا ما يطورها  فال وأبيِك ما يظل ابن جارتي       
  :ويماثل ذلك ما ُيستأنس به من غير شواهد النحاة آقوله أبي تمام

  )٢(وال الدنيا إذا ذهب الحياء    فال وأبيك ما في العيش خير 
  :وقول أبي الحسن علي بن جودي األندلسي

  )٣(خليليَّ ال واهللا ما أحمل الهوى        وإن آنت في غير الهوى رجال جلدا
  :وقول أبي تمام
 مـصبر، وأن أبا الحسين آري  وىــــــو عالــــم النـــــــال والذي ه

 )٤(نفسي على إلف سواك تحوم  وال غدتما زلت عن سنن الوداد 

  :وقول أبي تمام أيًضا
 مـمن معرق في العاشقين صمي ات أليةــول الدارسـال والطل

 )٥(بالدمع مذ صار الفراق غريمي ما حاولْت عيني تأخر ساعة

  ).ال(النافية مع ) ما(بل اشترآت ) ال(ا أن النفي تكرر غير مقيد بـويالحظ فيه
ة الكالم         :  "وثانيهما د، وتقوي ادة       . )٦("أنها زيدت لمجرد التوآي ذلك بزي ) ال(وينظرون ل

  :في غير القسم، آما في اآليات 
سُجدَ ﴿ ك أْن ال تَْ ا َمَنَع راف-١٢[﴾م اهمع ] األع سجد و: ن لة ز) ال(أن ت الص دة، وق : ائ
ْسَتوي ﴿ سَِّيَئةوال َت َسنُة وال ال صلت-٣٤[﴾الَح ال)٧(] ف ُل  ﴿: ، وق ُم أه ِئال َيْعَل َل

اه ].  الحديد -٢٩[﴾الِكَتاِب م أهل ا  : معن ال   ألن يعل دة، وق اب، وال زائ ى   ﴿: لكت َراٌم َعَل َوَح

                                                 
 .٤٧ حاتم الطائي، ديوانه ص )١(
 .٢٥٣ ص ٢ ابن عبد ربه، العقد  الفريد مج)٢(
 .٢٦٨ ص٩ المقري، نفح الطيب مج)٣(
 .٤١٩ ص٢ الصولي، شرحه لديوان أبي تمام مج)٤(
 .٤٤٠-٤٣٩ ص ص ٢ المصدر نفسه مج)٥(
 .٢٤٩ ص ١ ابن هشام، مغني اللبيب مج)٦(
 .ال تستوي الحسنة والسيئة: فيكون المعنى) وال السيئة( لم يعين الزائدة هنا، والقياس أنها في )٧(
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ونَ    ْم َال َيْرِجُع ا َأنَُّه ٍة َأْهَلْكَناَه راف-٩٥[﴾َقْرَي اه]  األع لة   : معن ون، وال ص م يرجع أنه
"...)١( .  

شعرية في                    راتهم ال ا تنظي رأي، أم تلك نماذج من اآليات التي نظر بها أصحاب ال
  :هذا، فقد أورد الهروي عدًدا منها 

  :قول العجاج   
  في بئٍر ال حور سرى وما شعر

  ] وهو أبو النجم العجلي: [وقال آخر. صلة) ال(و... 
   وقد رأين الشمط القفندرا         ألوم البيض أن ال تسخرا وما

  :وهو األحوص: وقال آخر... زائدة ) ال(و... 
  وال بينها أخرى الليالي الغوابر  مخافة أن ال يجمع اهللا بيننا     

  :وقال األحوص. زائدة ملغاة) ال(أن يجمع اهللا بيننا وبينها، و: معناه
       وللهو داع دائب غير غافِل  ويلحينني في اللهو أن ال أحبه 

  :وقال الشماخ في مثله... زائدة ) ال(أن أحبه، و: معناه
  يضيعون الهجان مع المضيع       أعائش ما ألهلك ال أراهم   

دة    ضيعون، وال زائ م ي ك أراه ا ألهل اءت ... أراد م د ج شعر  ) ال(وق ي ال دة ف زائ
  .)٢("آثيرا

  :ومن تنظير الزمخشري قول غوية بن سلمى
  )٣(لتحزنني فال بك ما أبالي          أال نادت أمامة باحتمال 

  :وأورد آخر 
                                                 

اني ص ص             )١( ة في حروف المع داني ص     ١٦١-١٦٠ الهروي، األزهي رادي، الجني ال ة   ٣٠٣، والم دا آي ستوي  ﴿، ع ال ت
ّرد، المقتضب مج             وف ﴾الحسنة وال السيئة   ا، المب ول بزيادته ة      ٣٢ ص ٢ ومج  ٤٧ ص ١ضل تأويلها على الق ل بآي ئال  ﴿ ومث ل
رحمن مج       ٢٤٨ ص ١ وآذلك ابن هشام، مغني اللبيب مج     ﴾يعلم أهل الكتاب   ه ال ا من ب ري  إمالء م ، ٢٧٤ ص ٢، والعكب

سجد   ﴿ بـ ١٧٣-١٧١، ص ص    ١ومثل السيوطي، اإلتقان مج     ا منعك أال ت بعن ﴿ و﴾م اب    ﴿ و﴾أن ال تت م أهل الكت ئال يعل  ﴾ل
 . وذآر خالًفا فيها﴾أنهم إلينا ال يرجعون﴿ و﴾أن ال تشرآوا﴿و
اني  ص ص  اله)٢( ي حروف المع ة ف داني  ص ص  ١٦٦ -١٦٤روي، األزهي ي ال رادي، الجن ث ٣٠٤-٣٠٣، والم  حي

أي في بئر  هالك، وعند الجوهري،       : في بئر ال حور   : وقول العجاج . ذآر ثالثة أبيات منها، وزاد رابًعا ترآته للخالف فيه        
يًئا، أي  جحد محض في هذا ال   ) ال: (  قال الفراء   ٢٥٥٣ ص   ٦مج) هامش(الصحاح   بيت وقدره في بئر ماء ال ُيحيُر عليه ش

 .القبيح: والقفندر في بيت  أبي النجم. ال يرّد عليه شيًئا
يش، شرح المفصل            نافية؛ ألنه   ) ال( ولكنه عد    ١٨٩ ص ٤ الزمخشري، الكشاف  مج    )٣( ال يراها زائدة آما سيأتي، وابن يع

 .١٠١ص٩مج 
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  )١(  فال بك ما أسال وما أغاما  رأى برًقا فأوضع فوق بكٍر 

م يجعل         : "وقد اعتراض بعض العلماء على ذلك آالفراء قائًال إنه         دأ بجحد ث ال يبت
رح،   ه الط راد ب د    صلة ي ر ال جح ن خب د م ه جح ر في رف خب م يع از ل و ج ذا ل ألن ه

ا صلة         ] أي ال [وفائدتها  : "، ووافقه الزمخشري بقوله   )٢("فيه الوا إنه ... توآيد القسم، وق
زا    ا ت ا إنم ه بأنه وا علي ه    واعترض ي أول الم ال ف ط الك ي وس راض ... د ف واالعت

ة   [وهو  : "، وآذلك المالقي حيث قال    )٣("صحيح ى من أن تجعل        ] أي آونها نافي ) ال(أول
أخير إال                         ه الت دم لفظ باب ديم متناقضان، إذ ال يق ادة مع التق زائدة في أول الكالم، إذ الزي

ن      ،  )٤("يه، وال خفاء بتناقض هذا  مع أرادة زواله        اعتناء به، واعتماًدا عل    ك اب ويذآر ذل
ا أن                : "هشام، ولكن بتفصيل أآثر فيقول     ل حشًوا، آم ذلك صدًرا، ب زاد ل ورد بأنها ال ت

ه أول الكالم             .... آذلك  ) وآان) (ما(زيادة   د اطراحه، وآون وذلك ألن زيادة الشيء تفي
د اال و  يفي ي نح ا ف ول بزيادته ذا تق الوا وله ه ق اء ب شارق ﴿عتن رب الم سم ب ال أق ف

ذه،           ﴾فال أقسم بمواقع النجوم   ﴿،  ﴾والمغارب ا، بخالف ه اء ومعطوفه ، لوقوعها بين الف
ول         . )٥("من أن القرآن آالسورة الواحدة    ... وأجاب أبو علي     ي يق ا عل ي أن أب ذا يعن وه
ة        ﴾ال ُأْقِسُم ِبَهَذا اْلَبَلدِ   ﴿،  ﴾ال ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمةِ   ﴿: بزيادتها في نحو   ، ألنها ليست في بداي

رآن، وإن آانت من سور أخرى                  رازي    . الكالم حيث ُسبقت بآيات أخرى من الق ا ال أم
ال وأبيِك ابنة العامري    ( العطف أي    فيروي مطلع بيت امرئ القيس السابق من غير فاء        

زاد                   ) ال(وعلى ذلك يرى أنه زاد      ...)  ا ال ت ال إنه ى من ق ه رد عل في أول الكالم، وفي
م إن   الم، ث ي أول الك ي، و   ) ال(ف ه منف سم جواب ل ق يس قب رئ الق ت ام ي بي ي ) ال(ف ف

ت،            ر ج        (القرآن وردت في آيات عدة قبل قسم جوابه مثب اآلخر غي شبيه أحدهما ب ائز فت
ا        ) . فظهر أن البيت المذآور ليس من هذا الباب       ...  رآن آله ويضيف أيًضا أن سور الق

ا من                  ) ال(آالم واحد فليست     ول بزيادته ه يضّعف الق ات، ولكن في بداية الكالم في اآلي
ى       "جهة أخرى غير ذلك وهي       ات        ... أن تجويز هذا يفضي إل ا، واإلثب جعل النفي إثباًت

                                                 
 .١٠١ ص٩ ابن يعيش، شرح المفصل مج)١(
 .١٦٤، وقد أشار إلى رأيه هذا الهروي ، األزهية في حروف المعاني ص٢٠٧ ص٣ الفراء، معاني القرآن مج)٢(
 .١٨٩ص٤ الزمخشري، الكشاف مج )٣(
 .٣٣٢ المالقي، رصف المباني ص)٤(
 .١٧١ ص١السيوطي، اإلتقان مج: ، وانظر٢٤٩ ص ١ ابن هشام، مغني اللبيب مج)٥(
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ا       أن ا "، ويردف بـ   "نفًيا راد من قولن و باطل         ) ال(لم ه لغ وم أن وصف     ... صلة أن ومعل

  :وآالم الرازي فيه نظر من وجوه عدة. )١("آالم اهللا تعالى بذلك ال يجوز
ــ      -١ سابق في أول الكالم         ) ال( قوله إن امرأ القيس أتى ب ه ال ي    . في بيت ذا مبن ه ه وآالم

ى رواي ت عل ه البي ك (ت ًضا ...) ال وأبي ره أي اء غي بعض العلم ة ل ي رواي ن )٢(وه ، ولك
رة ال تكون           . )٣(..)فال وأبيك   (هناك رواية أخرى بلفظ      ة األخي ذه الرواي وعلى أساس ه

ادة                      ) ال( ى زي ه عل ل في ذ ال دلي اء، وحينئ ا سبقت بالف في أول   ) ال(في أول الكالم؛ ألنه
ة     ى أن رواي ة   ...) فال وأبيك   (الكالم، عل ة   ...)ال وأبيك (تفضل رواي فال  (؛ ألن رواي

  .هي األصل، وروايته من غير فاء يكون البيت مخروًما، وعدم الخرم أولى ...) 
ات             :   قوله  -٢ رآن في عدة آي ي، وفي الق ام الجواب المنف يس في مق إن بيت امرئ الق

الى              . الجواب فيها مثبت فال مشابهة     ه تع شبه قول وهذا صحيح إلى حد ما، ولكن البيت ي
وك       َفَال وَربِّ ﴿ الى      ﴾...َك ال ُيؤِمُنوَن حتَّى ُيَحكُِّم ه تع ِة        ﴿ وقول وِم الِقَيَام ِسُم ِبَي  }... ال ُأْق

ه       ) ال يترآون سدى  (إذا آان تقدير الجواب     ان الجواب قول ا إذا آ رون، أم ه األآث وعلي
  . آما سبق فالجواب مثبت﴾إنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه وُقرآنُه﴿تعالى 

و        ) ال(ة  إن القول بزياد  :  قوله -٣ ادة لغ ى الزي رآن، ألن معن ات ال يجوز في الق في اآلي
النفي          ات ب و           . باطل، ثم إنه يلبس النفي باإلثبات، واإلثب ي اللغ ادة تعن ول إن الزي ا الق فأم

الوا إن                        اء ق ه والعلم ى تؤدي ادة من أي معن د الزي ى تجري ه محمول عل الباطل فيظهر أن
شبه ب     سم لل واب الق ي ج د لنف ا للتمهي دة، و) ال(ين زيادته رد  ) ال(الزائ ة، أو لمج النافي

  .التوآيد وتقوية الكالم آما سبق
شبه    ) ال(وأما  القول بإلباس المنفي بالموجب، والموجب بالمنفي، ألن           الزائدة قد ت

ا،                  دت فيه شواهد زي رَّ عدد من ال د م سان العرب، وق بالنافية، فجوابه أن القرآن جاء بل
 يناسبه، ثم إن القسم له خصوصيته، وسوف يأتي في القسم     ولم يرد النفي؛ ألن المقام ال     

ول                 ) ال(حذف   دهم مقب ضّدية عن اس ال بهها، مع أن الكالم موجب وقي دا   )٤(وما أش ، وع
                                                 

 . بتصرف٢١٤ ص ٣٠ الرازي، التفسير الكبير مج)١(
وافي ص )٢( وخي، الق ر، التن سخ ٩٤ انظ ا أن بعض الن ك( وفيه ر ) وأبي ن غي ج ). ال(م شاف  م  ص ٤والزمخشري، الك

 ).ال وأبيك (١٨٩
 ٩٤، والسندوبي، شرح ديوان امرئ القيس ص )الحاشية بعده له رواية أخرىوفي   (١٣٧التنوخي، القوافي ص    :  انظر )٣(

 ...).فال ( 
زل                    (٧٠ ابن مالك االبن، شرحه على ألفية أبيه ص          )٤( وهم يْن ره؛ ألن ال ى نظي ا يحمل عل والشيء قد يحمل على ضده آم

 ). الضد أقرب حضوًرا في البال مع الضدالضدين مْنزلة النظيرين، ولذلك تجد
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وع         ون بوق وا        ) ال(هذا وذاك فاألآثرون يقول ون آره ا سبق، وقليل رآن آم دة في الق زائ

ا        ول بزيادته ى الق ا عل ضل تأويله ذي ف رادي ال ا، والم الرازي هن ك آ ة . ذل ولألآثري
ه   الترجيح من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تكرار حرف النفي لصغره، وأ      ة وظيفت همي

ديمها     ة ق ة واإلغريقي سية واأللماني ة والفرن ات آاإلنجليزي ن اللغ ر م ي آثي رر ف يك
اب المقدس               ل  (وحديثها، وفي اللغات اإلفريقية البدائية، وورد تكرارها زائدة في الكت قب

زل فـ      ) أال يْنزل بكم غضب الرب     زل          ) ال(أي قبل أن يْن ذي ن ي ال دة، والكالم العرب زائ
شاعت فيه ظاهرة نفي النفي  لمجرد تأآيد النفي، وأن العربي القديم لم يعمد              (به القرآن   

ي                     ي، وتوضيحه، الستصغار أداة النفي الت ى النف ار معن إلى هذا إال لحرصه على إظه
  . )١()ال، أو ما، أو إن(آانت مجرد 

ا ن تا: ثالًث راء وم و أن رأي الف ه، وه راء ) ال(بع ول الف ي يق سابقات للنف ات ال ي اآلي : ف
يهم         ... القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث        " الرد عل سام ب رى   ... فجاء اإلق أال ت

دًئا ول مبت ك تق ت : أن إذا قل ق، ف ول لح ك : واهللا إن الرس ق، فكأن ول لح ال واهللا إن الرس
رى            مع اإلق ) ال(آذبت قوًما أنكروا، فهذه جهة       ان في آل موضوع ت سام، وجميع األيم

قال "وقال الهروي بعد أن نقل رأي الفراء        . )٢("مبتدأ بها، وهو آثير في الكالم     ) ال(فيه  
اري    ه     : أبو بكر األنب ى مذهب راء [فعل ى ال   ] أي الف ن    )٣("يحسن الوقوف عل ل اب ا نق ، آم

ال       ر عزو، وق راء من غي نهم       "إن المنفي  : هشام رأي الف ا حكي ع دم، وهو م شيء تق
ا صح   : آثيًرا من إنكار البعث، فقيل لهم ليس األمر آذلك، ثم استؤنف القسم، قالوا    وإنم

ال ا   ،)٤("ذلك؛ ألن القرآن آله آالسورة الواحدة      ري وق م         : "لعكب در ، ألنه ال رد لكالم مق
ال          ال   : قالوا أنت مفتر على اهللا في قولك نبعث، فق دأ فق م ابت ر في     : ال، ث ذا آثي سم وه أق

ًضا،           )٥("الشعر ر عزو أي ، أما الزمخشري فذآر رأي الفراء مؤخًرا عن رأيه، ومن غي
سم                    : "يهوقدم رأيه الذي يقول ف     ه ال يق ك أن ى في ذل ي، والمعن ال هي للنف والوجه أن يق

الى   ه تع ه قول ذلك، علي ه  ب ا ل شيء إال إعظاًم وِم ﴿بال ِع النُُّج ِسُم ِبَمواِق ال ُأْق ه ﴾..َف  فكأن
ول     ستأهل                   : بإدخال حرف النفي يق ه ي ى أن ه آال إعظام، يعن سامي ب ه بإق إن إعظامي ل

، ونقل ابن هشام رأي الزمخشري هذا بعد رأي الفراء، وقال ابن هشام إن          )٦("فوق ذلك 
                                                 

 .١٦٩، ١٦٦، ١٦٥ص ) بتصرف (  أنيس، من أسرار اللغة )١(
 .٢٠٧ ص٣ الفراء، معاني القرآن مج)٢(
 .١٦٤  الهروي، األزهية في حروف المعاني ص)٣(
 .٢٤٩ ص١ ابن هشام، مغني اللبيب مج)٤(
 .٢٧٤ ص٢ العكبري، إمالء ما من به الرحمن مج)٥(
 .١٨٩ ص ٤ الزمخشري، الكشاف مج)٦(
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ي  ذا يعن اره "ه شاًء اخت اًرا ال إن ون إخب ى أن يك ك عل سم، وذل ا أق أن منفيه
ه       ، وهذا الرأي منسوب للزمخشري ن     )١("الزمخشري رازي ورجحه بقول ه ال ل : "قل : وقي

وهذا القول اختيار أبي ... ال أقسم عليكم بذلك اليوم : ههنا لنفي القسم، آأنه قال) ال(إن 
ر عزو،         )٢("مسلم، وهو األصح   ال  ، آما أشار إليه العكبري من غي سم      : " فق هي نفي للق

ه     ) ال(ويوافق المالقي على آون     .  )٣("بها آما نفي القسم بالنفس     نافية، ويختار ذلك، لكن
ول       ا نابت     : "ال يوافق الفراء آل الموافقة فيق ا          ) ال(وربم دم عليه اب آالم متق ة من النافي

دًرا لدالل   ه مق ضي نفي ه  تقت ده علي ا بع الى  ... ة م ه تع ك قول ن ذل ْوِم  ﴿: وم ِسُم ِبَي ال ُأْق
ِة دِ ﴿، ﴾اْلِقَياَم َذا اْلَبَل ِسُم ِبَه ال ﴾وال ُأْق ن ق ا رد، لم سان، وال  :  آأنه ام اإلن ع عظ ال تجتم

د     :  (تخلق مرة ثانية، ولمن قال     ا          ) ال يخلق اإلنسان في آب يس األمر آم ى ل أن المعن وآ
ك        د ذل سم بع در من آالم             . )٤("تقولون، ثم أق ى المنفي المق سم عل د الق ا بع ة م زاد دالل ف

دم أن       . متق ول ب فه للق بق وص رازي س ن أن ال رغم م ى ال سم  ) ال(وعل ي الق و (لنف ه
ادة حرف النفي           : "إال أنه انتقد آونها لنفي غير القسم فقال       ) األصح ه إشكال، ألن إع في

ةِ  ﴿: مرة أخرى في قوله   النَّْفِس اللَّوَّاَم دح في       ﴾َوال ُأْقِسُم ِب روه، تق ا ذآ راد م ، مع أن الم
ي                . )٥("فصاحة الكالم  رق في الفصاحة ب ا الف ر واضح إذ م ) ال (ن تكرر  وهو انتقاد غي

ا لنفي آالم س        النافية للقسم نفسه   سم      ، وتكرره ه،     ، واختال  ابق مع تكرر الق سم ب ف المق
سورة الواحدة          والمعقول أن تكررها لنفي آالم سابق في         ذي هو آال رآن ال ات    الق ، وإثب

  . القسم على ذلك مكرًرا آآد، وأقرب مأخًذا من آونها نافية للقسم
  حذف أداة النفي مع بقاء عملها : القضية الثانية

ة    ي آي صورة صريحة ف اهرة ب ذه الظ ْذآُ ﴿وردت ه ُأ َت اِهللا َتَفت ُف َت  -٨٥[﴾ُر ُيوُس
أ: (، أي]يوسف ة أخرى  ) ال تفت ي آي ة ف صورة محتمل ا وردت ب م أن ﴿آم ّين اهللاُ َلُك ُيَب
  .وهو حذف لم يتقدمه قسم أو مناشدة . )٦()َلِئال َتِضُلوا: ( قال بعضهم﴾َتِضُلوا

                                                 
 .١٧١ ص ١، وانظر السيوطي، اإلتقان مج٢٤٩ ص ١ ابن هشام، مغني اللبيب مج)١(
 .، وأبو مسلم لعله صاحب التفسير، أبو مسلم بن بحر٢١٥ ص ٢٠ الرازي، التفسير الكبير مج)٢(
 .٢٧٤ ص ٢ مج، العكبري، إمالء ما من به الرحمن)٣(
 .٣٣٢ ص ، المالقي، رصف المباني)٤(
 .٢١٥، ص ٣٠ مج، الرازي، التفسير الكبير)٥(
ؤذين   (من سورة األحزاب    ) ٥٩(أما اآلية   . ٦٣٨، ص   ٢ ابن هشام، مغني اللبيب مج     )٦( فحذف  )  ذلك أدنى أن يعرفن فال ي
 .أن ال يعرفن، فاحتمال ضعيف: على تقدير) ال(
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راء   الوا : "يقول الف ذآر يوسف، و             : ق زال ت اه ال ت أ معن اهللا تفت د تضمر مع      ) ال(ت ق

ا            ول             ) ال(األيمان؛ ألنها إذا آانت خبًرا ال يضمر فيه رى أنك تق الم أال ت م تكن إال ب : ل
وز  ك، وال يج د  واهللا آتي: واهللا آلتيّن ون تري د   ) ال(ك، إال أن تك عها وق ين موض ا تب فلم
  :قال امرؤ القيس. فارقت الخبر أضمرت

  ولو قطعوا رأسي لديِك وأوصالي    فقلت يمين اهللا أبرح قاعًدا
  :وأنشدني بعضهم

   على قومها ما فتل الزند قادُح        فال وأبي دهماء زالت عزيزة       
ارة                 . )١("الزالت: يريد ق عب رغم من قل ى ال ى، عل وم المعن ا إذا   "وآالم الفراء مفه ألنه

ا         الم      ) ال(آانت خبًرا ال يضمر فيه م تكن إال ب ى رأيت             "ل قًطا حت ا س ، وآنت أظن فيه
رح   (وهذا مبنى على أن     . )٢(البغدادي نقل النص السابق آما هو      أ وأب زال وتنفك    تفت )  وت

ي، وإذا دخل       ا للنف ك، ألنه ال تكون إال بجحد ظاهر أو مضمر وقيل إنما اشترط فيها ذل
الذي رواه الفراء، ذآر فيه ...  الدهماء فال وأبي : وهذا البيت . )٣(عليها نفي انقلبت إثباًتا   

ي  -فصل بالجار والمجرور   : "البغدادي آراًء أخرى فقال    أعنى الجملة  القسمية وهو وأب
اء ي       –دهم شام ف ن ه ب اب ه ذه اذ، وإلي صل ش ذا الف ت، وه ين زال ة، وب ين ال النافي  ب

ال                     ده ق ه مطرد عن ة، وآأن شذوذ، وال بالقل ده بال ين    ..  .المغني، إال أنه لم يقي ويفصل ب
  :حرف النفي ومنفيه آقوله

  ]تحدث لي قرحة وتنكؤها         [  وال أراها تزال ظالمًة   
ويجوز أن تكون     : قال شارحه ابن المال الحلبي    . فال وأبي الدهماء زالت عزيزة    : وقوله

وقد جعله ابن عصفور  ] ثم قال ... [ اعتراض : رًدا، أو حرف النفي محذوًفا، وال   ) ال(
ا     من ب  دا   ... اب حذف النافي وهو م ل ج ي   (وبعضهم جعل البيت    . )٤("وهو قلي فال وأب

المحذوفة هنا  ) ال(من باب الحذف لكنه حكم عليه بالشذوذ لكون         ) الدهماء زالت عزيزة  
سم مع   ) ال(والعرب تضمر ... قال أبو القاسم   . ")٥(داخلة على ماض ال مضارع     في الق

                                                 
 .٥٤، ص٢القرآن مج الفراء، معاني )١(
 .٤٦ ص٤ البغدادي، خزانة األدب مج)٢(
، والجرجاوي، شرح شواهد  ٤٦ ص   ٤مج ، والبغدادي، خزانة األدب،   ١٩٦ ص ١٨مج   الرازي، التفسير الكبير،  :  انظر )٣(

 .٤٤ابن عقيل ص
ة األدب مج      )٤( سيوطي، همع الهوامع مج       : ، وانظر  ٤٦-٤٥ ص ص    ٤ البغدادي، خزان  وذآر المحقق البيت       ٦٦ ص   ٢ال

 :   األول هكذا
  لعمر أبي دهماء زالت عزيزة              علّي وإن قد قل منها نصيبيا

 .البن هرمة )  تنكؤها .  ..وال أراها ( آما نسب فيه البيت الثاني 
 .٤٨ ص٤ انظر، البغدادي خزانة األدب مج)٥(
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ك                       المنفي، ون، آقول الم والن زوم الموجب ال ع بل د وق ين الموجب ق ه وب رق بين :  ألن الف

  . )١("أي ال تفتأ تذآر يوسف﴾تاِهللا َتفَتأ َتْذُآَر ُيوُسَف﴿واهللا ألخرجّن وقال اهللا عز وجل 
ة             : قال النحويون : "وقال الرازي  ى آي شير  إل ا ي ْذُآرُ   ﴿وحرف النفي ههن أ َت  مضمر   ﴾تفت

ون، نحو    : على معنى قالوا   الالم والن : ما تفتأوا، وجاز حذفه ألنه لو أريد اإلثبات لكان ب
ة                  ون عرف أن آلم الم والن ر ال ان بغي ول      ) ال(واهللا لنفعلّن، فلما آ شدوا ق مضمرة، وأن

ر         ... فقلت يمين اهللا أبرح     : امرئ القيس  ه آثي ًدا، ومثل رح قاع شد  . )٢("والمعني ال أب وأن
  : أبو علي الفارسي قول المتلمس

  آليت حب العراق الدهر أطعمه           والحب يأآله في القرية السوُس 
ة        ) ال(آان المتلمس أقسم أن ال يطعم حب العراق فحذف          : فقال ول أمي آما حذفت من ق

  :بن أبي عائذ الهذلي أو غيره
  )٣(أليام ذو َحَيٍد                بمشمخّر به الظيان واآلستاهللا يبقى على ا

ك                 ) ال(وقد تحذف   : "ويقول الجرجاني  ى وذل در في المعن ظ، وهو مق في النفي من اللف
  :واهللا أفعل، يريدون به ال أفعل: قولهم

              جون السراة رباع سنه غرد  تاهللا يبقى على األيام مبتقل 
ون،           وجاز حذفها للداللة عليها، أال ت      الم، أو من الن رى أنه لو آان إيجاًبا لم يخل من ال

اِهللا  ﴿: لدليل الحال عليه آقوله عز وجل) ال(ويحذف : "، ويقول أيًضا "أو منهما جميًعا   ت
  :ال تفتأ، وآذا قول الشاعر:  المعنى﴾َتْفَتأُُ َتْذُآُر ُيوُسَف

  تاهللا يبقى على األيام
  ... ال يبقى : التقدير

ول     : وضع لإليجاب لوجب أن يكون فيه الالم نحو       ولو آان يصلح الم    ا تق : تاهللا ليبقى آم
  .)٤("تاهللا يخرج زيد غًدا: تاهللا ليخرُج زيد، وال تقول

                                                 
 .٧٨ الزجاجي، أماليه ص)١(
 .٤٩٧-١٩٦، ص ص ١٨فسير الكبير مج الرازي، الت)٢(
د  ٩١٦ص٢، ومج   ٩١٤ ص   ٢مج) بتصرف(  أبو علي الفارسي، المسائل البصريات       )٣( رون الوعل،         : ، والَحَي د  في ق عق

ر، واآلس  مين الب ان، ياس ان: والظي ج  . الريح ت األول م ب، البي ي اللبي شام، مغن ن ه ج ٢٤٥ ص١واب اني م ت الث  ٢، والبي
 .وجعله لذلك للقسم والتعجب ) هللا( برواية ٢١٤ص

صد )٤( اني، المقت ج(  الجرج نص األول م ج) ٨٦٦ ص٢ال اني م نص الث ب )٨٦٧ ص٢وال ي ذؤي ره ألب ذي ذآ ت ال ، والبي
 .٨٩ ص٩الهذلي، والبيت عند ابن يعيش ، شرح المفصل مج 
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ي حذف  القي  ف ستعمل الم ة ) ال(وي ا آلم ا(هن ول) ربم زم : "حيث يق ] أي ال[وتل

سم في اإليجاب                        سم، إذ جواب الق ة في الق ا حذفت للدالل ه، وربم ا ل الالم  : القسم جواب ب
ْذُآَر ُيوُسفُ   ﴿: تاهللا ال يقوم زيد، قال اهللا تعالى : والنون، فيقال  ُأ ت ه   :  أي﴾تفت أ، ألن ال تفت

أ : "وعند الزمخشري .  )١("األصل بس        : تفت ه ال يلت ي، ألن أ فحذف حرف النف أراد ال تفت
ون، ونحوه               الم والن رح        . باإلثبات، ألنه لو آان إثباًتا لم يكن بّد من ال ين اهللا  أب فقلت يم

  .)٢("قاعدا
د           اوفي  : "وينقل أبو حيان قائالً    د، يري ام زي ة  يجوز واهللا ق د،     : لنهاي ام زي واهللا ال ق

وإن آان مستقبًال نفي "،  ثم يردف "ألنه لو آان إيجاًبا لم يخل من الالم أو قد أو آليهما          
الى           ه تع در جاز حذف ال، آقول ه أو مق وظ ب سم ملف اهللا  ﴿: بال، ثم إنه إن آان جواب ق ت

  :الشاعر أي ال تفتأ، وآقول ﴾تفتُأ َتْذُآَر ُيوُسُف
  تالقونه حتى يؤوب المنّخُل  وقولي إذا ما أطلقوا عن بعيرهم          

  : فإن آان النفي بال دخلت عليه نون التوآيد آقوله. ال تالقونه: أي
  فعل الكرام، وإن فاق الورى حسبا    تاهللا ال يحمدن المرء مجتنًبا 

  .)٣("فال يجوز حذف ال
ثًال           ) تالقونه(فظاهر آالم أبي حيان أن جملة        ديره م سم تق أي ال تالقونه جواب ق

ه ال تحذف            )واهللا ال تالقونه  ( سم، وهو     ) ال(، وهو ما صّرح به من أن إال في جواب الق
دهم     سم عن ر الق ا آث رب لم ث الع ول، حي ال مقب وا   احتم ه، وتوّخ صرف في روا الت  أآث

المراد               م المخاطب ب ا الحذف، لعل ادي ال       . )٤("ضروًبا من التخفيف منه ه في اعتق ولكن
ذا البيت                           دا ه سم صريًحا ع ا الق سابقة ذآر فيه ات ال سم، واألبي يلزم أن يكون جواب ق

ه شار إلي ة . الم ن هرم ةو(وبيت اب زال ظالم ا ت سم وارد) ال أراه ود الق دم وج إن ع . ف
ين وجود                    ) ال(وسيأتي من أن     ان ب و حي ط أب ا رب سم، آم ر الق حذفت في آالمهم في غي

ه                       ) ال( ه، بحيث إذا لحقت د في ون التوآي ل الفعل المضارع ووجود ن سم قب في جواب الق
سم المضارع          ) ال(نون التوآيد ال يجوز حذف        المجرد من    آما هو سائغ في جواب الق

سم      . نون التوآيد  ى أن الم الق ا في القضية األول ا     –وقد مر معن ة هن ر ال النافي وهي غي

                                                 
 .٣٣٠ المالقي، رصف المباني ص)١(
 .٣٣٩ص ٢ الزمخشري، الكشاف مج)٢(
 .البيت األول في النص للنمر بن تولب ، والبيت الثاني لمجهول، و٤٨٨ ص٢ أبو حيان، ارتشاف الضرب مج)٣(
 .٩٤-٩٣، ص ص ٩ انظر، ابن يعيش، شرح المفصل مج)٤(
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ر     د                  –ولكن من باب التنظي ون التوآي ر ن ى المضارع من غي دخل عل د ت اهللا ليبقى   ( ق ) ت

وفيين  د الك ا عن ا يجوز أن يتعاقب ين(وأنهم اهللا يبق ان )ت صريين يتالزم د الب اهللا (، وعن ت
الم الفعل     بش) ليبقيّن اة في حذف          . رط مباشرة ال ة   ) ال(ومن شواهد النح إذا وقعت نافي

  :للفعل المضارع الواقع جواًبا للقسم قول عبد بني الحسحاس
  هوى أبدا حتى تحول أمردا  وقد أقسمت باهللا يجمع بيننا   

  :لمجهول. هو قليلمع الفعل الماضي، و) ال(وقد حذفت . )١(ال يجمع بيننا:  أي
  

 م والرآن والحجر األسود اــفإن شئت آليت بين المق

 ـدـد السرمـــــــــأمـدَّ بـه أمـ نسيتك ما دام عقلي معي

  . )٢(أي ال نسيتك
  :  وقول عمر بن أبي ربيعة 

         حيــاتنا أو أقبـــرا  تاهللا أنســـى حبهـــا 
  .   )٣(ال أنسى: يريد

  :وقول ليلى األخيلية 
  وأحفل من دارْت عليه الدوائُر  أقسمت أبكى بعد توبة هالكا  

  .)٤(أي ال أبكى بعد توبة هالكا
  :وقول هاني بن قبيصة في يوم ذي قار 
            والُحريقا وأخته ُحرقهأقسم باهللا نسلم الحلقه   
  . )٥(أي ال نسلم حريًقا وحرقة ابني النعمان

  :وقول ليلى زوج سالم بن قحفان 
  والجبْلتكّفل باألرزاق في السهل حلفت يميًنا يابن قحفان بالذي

 ْلا مشى يوًما على خّفه الجملها م ات أعّدهاـال مبرمـــتزال حب

  
                                                 

 .٧٦ الزجاجي، أماليه ص)١(
 .٦٣٧، ص٢ ابن هشام، مغني اللبيب مج)٢(
 .٢٦٥، ص١عبد الحميد، منحة الجليل مج:  انظر)٣(
 .٨٥، ص٤، والحصري، زهر اآلداب مج٧٨، والزجاجي، أماليه ص ٣٦٧، ص٢ المبرد، الكامل مج)٤(
 .١٨١، ص ٣ البغدادي، خزانة األدب مج)٥(
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  . )١( ال تزالأي

  :ومثله ما أنشده القالي عن ابن األعرابي 
  فيغلت مني دون منقطع الحبل   آل زّبان وابًرا  يمينا أرى من 

  .)٢("والفعل منفى في جواب القسم، أي ال أرى"
  :وقال ُنصيب

  ما أسمعتني حنينها اإلبُل   تاهللا أنسى مصيبتي أبًدا 
  . )٣(يريد ال أنسى

  ):مجهول(من جواب القسم قال ) ال(على القسم سهل حذف ) ال(وإذا تقدمت 
       طوال الدهر ما ُدعي الهديُل  فال واهللا نادي الحي قومي  

   .)٤(أي ال نادي
  :وقال عبد اهللا بن قيس الرقيات 

    َأهدي الُجيوَش َعَليَّ ِشكََّتيه      َمٍة     َوالَلِه َأبَرُح في ُمَقدَّ
  . )٥(ال أبرح: يريد

وهذان البيتان، وبيت عمر بن أبي ربيعة لم أرها فيما رجعت إليه من آتب النحو                 
ه   عند غير صاحب منحة الجليل، مما يرجح أنها جديدة من مطالعاته، على أنه في                آتاب

ذه سوى                   ) االنتصاف( ذآر من ه م ي ذآر عدًدا من األبيات المتداولة في آتب النحو، ول
  .)٦(بيت ابن قيس الرقيات

  : شواهد أخرى
ل الفعل المضارع      ) ال(ومن الشواهد غير المتداولة في آتب النحو على حذف            قب

  :  يأتيالواقع جواب قسم ما

                                                 
ات، وأعدها   :  ومبرمات  ٤٩-٤٨، ص ص    ٤ المصدر نفسه مج   )١( ا : محكم ا (وضمير  . أهيئه ل في بيت      ) له ى اإلب ود إل يع

 .قبله
 .٢٩٨، ص ٣ المصدر نفسه مج)٢(
 .٦٥ ص١لجليل مج، وعبد الحميد منحة ا١٣٩، ص ١ أبو الفرج األصفهاني، األغاني مج)٣(
 .٦٣٧، ص ٢ ابن هشام، مغني اللبيب مج)٤(
 .٢٦٥، ص١ انظر، عبد الحميد، منحة الجليل مج)٥(
 .٨٢٥، ص٢ عبد الحميد، االنتصاف من اإلنصاف، مج)٦(
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ة -أ واهد نثري ي         :  ش ا ف ي اهللا عنهم اس رض ن عب د اهللا ب ن عب ا ورد ع ا م منه

ه     ان ورهط شأن الزبرق ة ب ة الحطيئ ًرا   : "مخاطب ول إال خي ك أن تق سمت علي ال . أق ق
  .أي أن ال تقول وهذا في القسم . )١("أفعل

أخوذة     - القسم وهي بمْنزلة–أما في المناشدة    ر والمناشدة م ر أآث  فيكون الحذف في النث
ه    "من   شًدا إذا قلت ل ُشدُه ن اه       : نشدت فالًنا أن ه إي اهللا آأنك ذآرت ألتك ب شدتك اهللا، أي س ن

ه في وصيته لمن                       )٢("فنشد أي تذآر   ن الخطاب رضي اهللا عن ول عمر ب ك ق ، ومن ذل
يًئا أن تحمل       : "اختيار الخليفة أسند إليهم    اس ش أنشدك اهللا يا علي إن وليت من أمور الن

يًئا أن                           اس ش ان إن وليت من أمور الن ا عثم شدك اهللا ي اس، أن بني هاشم على رقاب الن
اس                         ا سعد إن وليت من أمور الن شدك اهللا ي اس، أن تحمل بني أبي معيط على رقاب الن

ا            اب الن ى رق ن ز          )٣("سشيًئا أن أتحمل أقاربك عل ول روح ب ك ق اع   ، ومن ذل د   –نب  وق
سياط  ه ال ه–آلمت ة رضي اهللا عن ي : " لمعاوي دم من ؤمنين أن ته ر الم ا أمي شدتك اهللا ي ن

وقول أم محمد بنت مروان بن الحكم لعمر بن أبي  . أي ال تهدم  .  )٤(..."رآًنا أنت بنيته    
بلها وابتاع بها حلًال نشدتك اهللا أن تشهرني بشعرك، وبعثت إليه بألف دينار، فق    : "ربيعة

ا     ال له ه، فق ا، فردت داه إليه ا، فأه شهوًرا،     : وطيًب ون م ه فيك ه ألنهين م تقبلي ئن ل واهللا ل
ن مروان     ومثله قول فاطمة بنت عبد المل     . أن ال تشهرني  : ، فيكون المعني  )٥("فقبلته ك ب

ا             : قولي له : "لعمر بن أبي ربيعة    أنك، وم ا ش نشدتك اهللا والرحم أن فضحتني، ويحك م
ضحني صرف وال تف د؟ ان ذي تري ى. )٦("ال ح أن المعن ضحني، وإن : وواض أن ال تف

أنشدك اهللا أيها   : عبرت بالماضي، ومنه قول الحريش  بن هالل  للمهلب بن أبي صفرة            
اتلهم     . )٧("ن بالقوم جراًحا  األمير أن تقاتلهم إال أن يقاتلوك، فإ       د أن ال تق ا    . يري ذه آله وه

دة              . في عصور االستشهاد   ن زائ ا ورد عن أسير لمعن ب ه ) ه١٥١ت(آم ا    : "قول ا أخ ي
ا     : شيبان ال . نناشدك اهللا أن تقتلنا عطاش ذا       . )٨(.."أسقوهم   : فق ان ه إذا آ دوًيا    ف األسير ب

                                                 
 .٥٦،ص٢ أبو الفرج األصفهاني، األغاني مج)١(
 .٥٤٣، ص ٢مج) نشد (  الجوهري الصحاح )٢(
وك مج       )٣( سه مج          ١٩٢ ، ص    ٤ الطبري، تاريخ الرسل والمل ام          ٤٣٤، ص   ٤، وفي المصدر نف ة اإلم  ورد في قضية بيع

) أن ال ترى  (في  ) ال(، فزادوا   !"أال تخاف اهللا  ! أال ترى الفتنة  ! ننشدك اهللا أن ال ترى ما نرى أال ترى اإلسالم         : "على قولهم 
 .وهو عكس حذفها

 .٧ الزجاجي، أماليه ص)٤(
 .٦٧ ، ص ١ أبو الفرج األصفهاني، األغاني مج)٥(
 .٧٦ ، ص١ المصدر نفسه مج)٦(
 .٢٣١ ، ص٢ المبرد، الكامل مج)٧(
 .٢٢٦ ، ص ١ المرتضى، أماليه مج)٨(
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ى النحو             . آآسره معٍن فهو حجة    اب أقرب إل وآثرت إدراجه    . وهو نص قد ورد في آت
  . هنا لمناسبته لما قبله

  : قال العباس بن مرداس السلمي:  شواهد شعرية-ب
  )١(وأقسم أبغي عنك أًما وال أبا  فدى لك أمي إن ظفرت بقتله 

  .ال أبغي: يريد
  :قال محمد بن حازم الباهلي، وهو بصري حضري ال يستشهد به، وإنما يستأنس به

  )٢(آليت أشرب آأًسا         ماحج هللا رِآُب
  .ال أشرب: أي

  :وقالت حبيبة بنت عبد العزى العوراء
  ين وأنشُدأبًدا ولكني أب           أولي على ملك الطعام أليًة   

زي ال التبري ي: (ق ي ألمن ) أول الء، وهو الحلف وحذف حرف النف ى، من اإلي ال أول
  .، وهذا على توجيه  واهللا ال أولي)٣(اللبس

  :وقال آخر
  أبًدا وال مما إخال لدود    واهللا يشفي ذات نفسي حاجُم

  . )٤(ال يشفي: أي
  :وقال عمرو بن آلثوم التغلبي، وقد حلف أن يشرب الخمر صرًفا على غير طعام

     ولو أقفرت أياًما قتار     معاذ اهللا يدعوني لحنٍث 
  . )٥(ال يدعوني: أي

  :وألبي حنبل جارية بن مر الطائي، وقد أجار أمرأ القيس
    ولو منيت أمات الرباع    لقد آليت أغدر في جذاع

  . )٦(ال أغدر: أي
  :وقال آخر

  وهل تترآن نفس األسير الروائُع    لعمرك أنسى روعتي يوم أقتٍد 

                                                 
 .٦٦، ص١٣ أبو الفرج األصفهاني، األغاني  مج)١(
  .١٦٠، ص١٢ المصدر نفسه مج)٢(
 .٢٩٢-٢٩١، ص ص ٢ أبو تمام، ديوان الحماسة مج)٣(
د في شق      : وافقها، واللدود : والءمها. المداوي: الحاجم . ٥٩٧، ص ٢رح أشعار الهذليين مج    السكري، ش  )٤( سقي فيل ذي ي ال

 .فمه
 .٤٧١حبر، ص  ابن حبيب، الم)٥(
 .أمهات: وأمات. ٣٥٣ المصدر نفسه ص )٦(
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   . )١(ال أنسى: أي

  :وقال المغيرة بن األخنس في يوم الدار
  حتى يزايل بين الرأس والعنٍق   واهللا أترآه ما دام بي رمق 

  . )٢(ال أترآه: أي
  :وقالت الخنساء

  وأسأل نائحًة مالها  فآليت أبكي على هالك            
   .)٣(ال أبكي: أي

  :وقال عامر بن الطرب العدواني في الخمرة
   حتى يفرق ترب القبر أوصالي     أقسمت باهللا أسقيها وأشربها 

  . )٤(ال أسقيها: أي
  :ولباعث بن صريم اليشكري

 والبدر ليلة نصفها وهاللها إني ومن سمك السماء مكانها

 لهـاأبًدا فتنظـر عينه في ما ةـم ذا لحيــف منهـــت أثقــآلي

  .)٥(ال أثقف: أي 
  :لقيس بن عاصم حينما سكر وغمز عكنة ابنته فحرم الخمرو

     وال أدعو لها أبًدا نديما  فال واهللا أشربها حياتي   
   .)٦(ال أشربها: أي

  :ولحسان بن ثابت
   في الضريح عظاميأقسمت أنساها وأترك ذآرها             حتى تغيب

  :وللهذلي. )٧(ال أنساها: أي
     فواهللا أنسى ليلتي بالمسالم  فإما أعش حتى أدب على العصا 

  .)١(ال أنسى: أي
                                                 

ذليين مج     ال )١( دُ ٥٨٩، ص٢سكري، شرح أشعار اله ل موضع    :  وأْقُت اء، وقي ل م ع       . قي ا يري ة، وهي م ع جمع رائع والروائ
 .ويخيف

 .٧٨٢، ص٢ الدباسي، الشعر في مكة مج)٢(
 .٣١ ، ص٦ ابن عبد ربه، العقد الفريد مج)٣(
 .٢٣٩ر، ص  ابن حبيب، المحب)٤(
 .٢٠٧، ص ١، وأبو تمام، ديوان الحماسة مج٦٨، ص ٦ ابن عبد ربه، العقد الفريد مج)٥(
 .٢٣٩، وابن حبيب، المحبر، ص ١٤٩، ص١٢ أبو الفرج األصفهاني، األغاني مج)٦(
 .١٠٨ حسان بن ثابت، ديوانه ص )٧(
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  ): وهو مثل بيت قيس بن عاصم السابق(وقال مقيس بن صبابة في الخمر 

  طوال الدهر ما طلع النجوم    فال واهللا أشربها حياتي    
  ). فال واهللا تهبط تلعة(وهما مثل السابق في القضية األولى . )٢(ال أشربها: يريد

  :وللعجير السلولي
 يُني يملت عـبت] دـق[ وهللا  رـر وابن عامـوعاذت بحقوْي عام

 دم خر عنه حاجب وجبيُن  األرض منكمتنالونها أو يخضب

  .)٣(ال تنالونها: أي
  .في غير القسم ) ال(وأعود إلى حذف  -

  :قال خراش بن زهير
        بحمد اهللا منتطًقا مجيدا  وأبرح ما أدام اهللا قومي 

  . )٤(ال أبرح: أي
  :وقال خليفة بن براز

         بهالك حتى تكونه  تنفك تسمع ما حييت         
  . )٥(ال تنفك: أي

  . )٦(النافية في غير جواب القسم) ال(وذهب ابن عصفور إلى أنه ضرورة حيث أضمر 
ذات، وهو       )ال(نحاة يربطون بين حذف      سبقت اإلشارة إلى أن أآثر ال      سم بال ، والق

في الفصل المخصص للقسم مع    ) تنفك تسمع (ظاهر آالم الزمخشري حيث أورد  بيت        
ّد                      ) ال(أبيات حذفت فيها     ه يع رجح أن ا ي ه مم سم في دير ق دم تق م يصرح بع مع القسم، ول

سابق    ، آما قدروا ذلك في البيت     )واهللا ال تنفك  : تنفك جواب قسم، والتقدير   ( ه ( ال ) تالقون
سابق  ة ال ن هرم ت اب ه، وبي زال(أي واهللا ال تالقون ا ت ا واهللا : ،  أي)وال أراه وال أراه

ين      ) ال(تزال، مع ورود تقدير آخر فيه، وهو أن      ا وب ل فصل بينه موجودة لم تحذف، ب
ين العاطف                  )أراها(تزال بـ  صلنا ب ًضا ف ا نكون أي ) و(، ويضعف هذا التقدير األخير أنن

                                                                                                                                                         
 .٦٠١، ص ٢ السكري، شرح أشعار الهذليين مج)١(
 .٢٤٠ ابن حبيب، المحبر، ص ص )٢(
 .١٤٨ ، ص ١١ أبو الفرج األصفهاني، األغاني  مج)٣(
ن       ٢٢٨، ص ١، واألشموني، شرحه على األلفية مج     ٦٦ص  ،  ٢ السيوطي، همع الهوامع مج    )٤( ة اب ، وابن عقيل، شرحه ألفي

 .٢٦٤، ص ١مالك مج
ة ص      )٥( م العربي ن بعيش ، شرح المفصل مج     ٢٦٨ الزمخشري، المفصل في عل ن،    ، وا١١٠ ، ص ٧، واب ك االب ن مال ب

 .٦٦، ص ٢، والسيوطي، همع الهوامع مج٥١شرحه ألفية أبيه  ص 
 .٢٦٤، ص ١، وعبد الحميد، منحه الجليل مج٤٨، ص ٤البغدادي، خزانة األدب مج:  انظر)٦(
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ه  . نفسها) ال(إذا لم نجعل العاطف داخًال على ) أرى( الفعل  وبين ولكن هذا الذي رجحت

ى بيت                   ا عل من آالم الزمخشري ذهب البغدادي إلى خالفه حيث نقل عن الرضي معلًق
سمع ( ك ت افي ...): "تنف اهره أن حذف الن واء  ... وظ ال س ذه األفع ن ه ه م يجوز حذف

د            ذي بع ة والبيت ال سم آاآلي ه شيء،               وقعت جواب ق م يتقدم ه ل ت، فإن ذا البي ه، أم ال آه
ن هشام في شرح                       وهو الظاهر أيًضا من آالم الزمخشري في المفصل، ومن آالم اب

ال            )ال(ولكن ابن يعيش قيد حرف النفي بكونه        . الشواهد ذه األفع ه ال يحذف من ه ، وأن
ًضا  )١("وذلك ألمن اللبس... إال إذا وقعت جواب قسم     ال أي ذا البيت     : "، وق ل به د مث [ ق

يش  ن يع ى اب سم ] يعن ست جواب ق ه لي ك في صل، وتنف صاحب المف ا ل ع .  )٢("تبًع وواق
ر أن   . )٣(األمر عند الزمخشري ما ذآرته،  أما حقيقة الحال عند ابن يعيش فكما قال              غي

ل هو رأي    ) ال يحذف النافي إال مع القسم(ما قاله ابن يعيش من أنه    ليس رأيه وحده، ب
ان      سم      "األآثرية، آأبي حي ان جواب ق در، جاز حذف             إن آ ه، أو مق وظ ب ، )٤()"ال( ملف

ه              : "واألشموني ت، وشذ قول رح  : وال يحذف النافي معها قياًسا إال في القسم آما رأي وأب
ي بيت        . )٥("ما أدام  ا أدام      (آذلك وصف العين رح م ك      ..)وأب شذوذ وذل ال ) ال(ألن  " بال

  .، وغيرهم)٦("تحذف فيه إال بعد القسم
ا بيت  ومي (أم ا أدام اهللا ق رح م ن عصفور واألشموني ....) وأب الم اب رَّ آ د م فق

أخرون      ،  )٧(والعيني بعدم تقدير قسم فيه،  آما صرح بذلك المرادي          وآما صرح به المت
اوي صبان)٨(آالجرج د )٩(، وال د الحمي رهم ، )١٠(، وعب ت  .  وغي ذا البي ن ه ل ال (وم قي

ا أدام اهللا                حذف والمعنى أز   ول عن أن أآون منتطًقا مجيًدا، أي صاحب نطاق وجواد م
ه    ...[قومي فإنهم يكفونني ذلك      ك بقول ى ذل ودعوى عدم الحذف    ]: "وعقب البغدادي عل

ا    ،  )١١("تعسف وقع في أشد ما فر منه       ر               " آم رح في البيت غي اة إن أب ال بعض النح ق
                                                 

ابن هشام، مغني اللبيب    : وانظر. ٤٨هللا دره ص    : ،  وأيد البغدادي الرضي بقوله     ٤٧ ص   ٤ب مج    البغدادي، خزانة األد   )١(
 .حذف من غير قسم) تالقونه( حيث جعل ٦٣٧، ص ٢مج

 .٤٧، ص٤  البغدادي، خزانة األدب مج)٢(
 .١١٠-١٠٩، ص ص ٧ ابن يعيش، شرح المفصل مج)٣(
 .٢٨٨ص ٢ أبو حيان، ارتشاف الضرب مج )٤(
 .٢٢٨ ص ١ األشموني، شرحه على ألفية ابن مالك مج)٥(
 .٢٢٨ ص١ شرح الشواهد للعيني مج)٦(
 .٤٨ ص٤ البغدادي، خزانة األدب مج)٧(
 .٤٤-٤٣ انظر، الجرجاوي، شرح شواهد ابن عقيل ص ص )٨(
 .٢٦٤ ص ١ انظر الصبان، حاشيته على األشموني مج)٩(
 .٢٦٤ ص١ انظر، عبد الحميد ، منحة الجليل مج)١٠(
 .٤٨ ص٤ البغدادي، خزانة األدب مج)١١(
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د اهللا عن أن                  منفي في الت   اه أستغني بحم قدير فالمرفوع فاعل، والمنصوب حال، ومعن

ومي      ا أدام اهللا ق ًدا م ا  مجي دادي،       . )١("أآون منتطًق ده البغ ا انتق ي لم وهو تفصيل إعراب
وع حذف           ة دون وق ه الحيلول ذه       ) ال(قصد من سم، وه ر الق ل الفعل المضارع في غي  قب

ة  ور الثالث ى –األم افي – أعن ون الن سم،  )ال( آ دم الق ضارع وتق صيغة الم ل ب ، والفع
يش ن يع ا اب ار إليه موني)٢(أش ة صريحة، وب)٣(، واألش ة ، بعضها بطريق عضها بطريق

صبان  )٥(، وتابعهم المتأخرون آالجرجاوي   )٤(ضمنية والمرادي ذآرها صراحة    ، )٦(، وال
) ال(ويظهر من آالم األشموني أنها متى توفرت هذه فحذف          . ، وغيرهم )٧(وعبد الحميد 

ت   ا آالبي رط منه د ش إن فق اس، ف ا أدام اهللا (قي رح م دم  ....) وأب دم تق اذ، لع ذفها ش فح
، )٩(عد القسم آما وصف المرادي هذا البيت بالشذوذ، ألن النافي ال يحذف إال ب           . )٨(القسم

ال     ) ال(، وعلل ابن يعيش تحديد      )١٠(وآذلك الجرجاوي  ا  : "من بين حروف النفي فق وإنم
ه ال يجوز حذف               ا، ألن ا   (لم يجز حذف غيره م، وم م (ألن  ) ل ا        )  ل ة فيم د تكون عامل ق

ا (وآذلك  .  أن يحذف ويعمل   بعدها والحرف ال يجوز    ة أهل         ) م ة  في لغ د تكون عامل ق
ى                       )١١("الحجاز ة عل ا في حروف النفي الداخل أن الكالم هن ذا ب ى ه ، وأخذ البغدادي عل

ذا              أين ه ر ف دأ والخب ى المبت ، والصحيح أن    )١٢( من ذاك   األفعال وما الحجازية داخلة عل
دير             ) ال(تقدير   في آل األبيات السابقة التي حذف منها النافي أسبق إلى اللسان، ولكن تق

ين           ) ما(حرف ناف غيرها مثل      ا  (ال يأباه المقام، بل ساوى ابن معط ب ذا    ) ال، وم في ه
  ): لمجهول(الحذف عند أمن اللبس، وأنشدوا 

  بمعتد وفق وال متقارب  فواهللا ما نلتم وما نيل منكم            
  . )١٣()ما ما نلتم( قالوا أصله 

                                                 
 .٤٤ الجرجاوي، شرح شواهد ابن عقيل ص )١(
 ).ال(،  نص على القسم ، وآون المحذوف ١٠٩ ص٧ ابن يعيش، شرح المفصل مج)٢(
 . نص على القسم٢٢٨ ص١ األشموني، شرحه لأللفية مج)٣(
 .٤٨ص ٤ البغدادي، خزانة األدب مج)٤(
 .٤٤ الجرجاوي، شرح شواهد ابن عقيل ص)٥(
 .٢٢٨، ص١ الصبان، حاشيته على األشموني مج)٦(
 .٣٦٥، ص١ عبد الحميد، منحة الجليل مج)٧(
 .٢٢٨، ص ١ األشموني، شرحه أللفية ابن مالك مج)٨(
 . ٤٨، ص٤البغدادي، خزانة األدب مج)٩(
 .٤٤ الجرجاوي، شرح شواهد ابن عقيل ص)١٠(
 .٦٣٨، ص٢، وانظر، ابن هشام، مغني اللبيب مج١٠٩ص٧ ابن يعيش، شرح المفصل مج)١١(
 .٤٧ ص٤ البغدادي، خزانة األدب مج)١٢(
 .٦٣٨، ص٢ ابن هشام، مغني اللبيب مج)١٣(
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  :ويمكن أن يكون بيت النابغة

  تزاُل األرُض إما مت خًفا           وتحيا ما حييت بها ثقيال
ل بيت   رح (مث سره بعضهم  ) وأب ك، وإن ت اإن مت صار "حيث ف ة بموت ألرض خفيف
  .، فتكون ال حذفت منه من غير تقدير قسم على األرجح)١("ثقيلةتحيا بقيت 
افي       ) زال(ففيه  ) فال وأبي الدهماء زالت عزيزة    (وأما   ه الن فعل ماٍض، وحذف من

رادي    ) ال( اك أن الم ر هن صيله، وذآ ر تف ا م ذلك آم ال ب ن ق ى رأي م اًذا عل ه ش جعل
د هؤالء                  . أيًضا، لكونه غير مضارع    شروط عن ذه ال وفر ه ي أن الحذف مع ت وهذا يعن

ا سبق                     ين بعضهم آم قياس، والحذف عند فقد شيء منها شاذ أي مخالف للقياس، وقد ب
م                       نهم ل ذلك الحذف مع الفعل الماضي، لك سم، وآ شواهد شاذة للحذف مع عدم وجود ق

افي          اذ لكون الن ر     يأتوا بشاهد ش ه          ) ال(المحذوف غي ذا في ه ه بصفة محددة، ويظهر أن
  .شيء من الصعوبة

ة               شارآها العبري ل ت م   .)٢(على أن العربية ليست وحدها  في هاتين الظاهرتين، ب  ث
ذي ح         ه    تحسن اإلشارة إلى الفعل ال أ، وينفك       (يخص   أ) ال(ذفت من رح، ويفت زال ويب ) ي

ا                  عم آل األفعال  ، أم أنه ي   سخةالنا ذه الظاهرة بم سابقة في ه شواهد ال ى ال الرجوع إل ؟  ب
ة   . افيها النصوص النثرية نجدها بلغت خمسة وأربعين شاهدً     ا آي ضلوا (منه ر  ) أن ت بغي

سم   ومي، و  (ق ا أدام اهللا ق رح م ا حييت  : وأب سمع م ر من وا ) تنفك ت حد من  صرح أآث
ا       ) اتزال األرض إما مت خفً    (ثها  ، وثال النحاة بأنها في غير القسم     ا منه شواهد آله هذه ال

ي أن     % ٣٠، أي بنسبة تساوي حوالي        فعل ناسخ  تسعة فقط جواب القسم فيها     ذا يعن وه
ه      ا ناسخً  للقسم ال يشترط فيه أن يكون فعالً       االفعل المضارع الواقع جوابً     لكي تحذف من

ان وأ ، وإن آانت آتب النحو الخالص تدرج الظاهرة تحت با     )ال( ا وبخاصة   ب آ خواته
شاهدين    ؛ ألن مرد ذلك، فيما يبدو     )يزال، يبرح يفتأ، ينفك   (األربعة السابقة     ، يعود إلى ال

، وبيت   ﴾تاِهللا َتْفَتُأ َتْذُآُر ُيوُسفَ   ﴿، وهما اآلية الكريمة     ين في الظاهرة عند النحاة    ّيالرئيس
يس   رح قاعدً        ( :امرئ الق ين اهللا أب رى يت       ) افقلت يم ا ت ا آم ذه األ      وهم ان في ه ال  علق فع

  .األربعة  فغلبوا هذا الجانب
  
  

                                                 
 .٩٧، ص١ المرتضى، أماليه مج)١(
 .١٧٥-١٧٤ برجشتراسر، التطور النحوي ص ص )٢(
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  :املصادر واملراجع
 .القرآن الكريم

 األشموني؛ علي بن محمد 
ي     ابي الحلب سى الب ة عي ك، مطبع ن مال ة اب ى ألفي رحه عل ب (ش اء الكت دار إحي

 .من غير تاريخ ) العربية
  . حاشية الصبان على شرح األشموني -١:      وبهامشه

  . شرح الشواهد للعيني -٢         
  أنيس؛ إبراهيم 

  .م١٩٦٦من أسرار اللغة، مكتبة األنجلو المصرية، الطبعة الثالثة 
  . برجشتراسر؛ ج

اهرة        : التطور النحوي، تعليق   - ه١٤٠٢رمضان عبد التواب، مطبعة المجد، الق
  .م ١٩٨٢

 البغدادي؛ عبد القادر بن عمر 
ر سان الع اب ل ب لب ة األدب، ول روت –ب، دار صادر خزان ن ( – بي صورة م

  ). طبعة بوالق
  أبو تمام؛ حبيب بن أوس 

ات  ر معلوم شق، من غي وري، دم ة الن زي، مكتب شرح التبري ة، ب وان الحماس دي
  . أخرى

 التنوخي؛ عبد الباقي عبد اهللا بن المحسن 
ق وافي، تحقي ة    : الق ة الثاني صر، الطبع انجي بم ة الخ رزاق، مكتب د ال وني عب ع

  .م١٩٧٨
 لجرجاني؛ عبد القادرا

شر            : المقتصد في شرح اإليضاح، تحقيق     يد للن اظم بحر المرجان، دار الرش   -آ
  .  ١٩٨٢بغداد 

  الجرجاوي؛ عبد المنعم 
ابي الحلب    سى الب ة عي ل، مطبع ن عقي واهد اب رح ش اء (ي ش ب دار إحي الكت

  ، من غير تاريخ )العربية
  ابن الجزري؛ محمد بن محمد 
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ضباع، مطبع     : لعشر، عناية النشر في القراءات ا    د     على محمد ال ة مصطفى محم

  .بمصر، من غير تاريخ
  الجوهري؛ إسماعيل بن حماد 

ور عطار، مصر،         : تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق    : الصحاح د الغف أحمد عب
  .م١٩٨٢ - ه١٤٠٢الطبعة الثانية 

  حاتم الطائي 
اهر        : ديوانه، تحقيق  دني، الق ة الم اريخ      ( ة  عادل سليمان جمال، مطبع ر ت من غي

.(  
  ابن حبيب؛ أبو جعفر محمد بن أمية 

إيلزه ليختين شتيتر، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد         : المحبر، تحقيق 
 .م ١٩٤٢- ه١٣٦١

  حسان بن ثابت 
ق   ه، تحقي ة      : ديوان اريخ المقدم اهرة، ت ارف، الق سنين، دار المع ي ح يد حنف س

 .م١٩٧٣
  واني الحصري؛ أبو إسحاق القير

ة    اب، عناي ر األلب ر اآلداب، وثم ة ح  : زه ارك، مطبع ي مب اهرة،  زآ ازي، الق ج
 ).من غير تاريخ(الطبعة الثانية 

  الحطيئة 
هديو شيباني   (ان رو ال ي عم ي، وأب ن األعراب ن اب ة  )ع ة للطباع سة العربي ، المؤس

 ).من غير تاريخ( بيروت –والنشر 
 أبو حيان؛ محمد بن يوسف بن علي 

ضرب   شاف ال ق   ارت رب، تحقي سان الع ن ل ة    : م اس، مطبع د النم صطفى أحم م
  .م١٩٨٩ - ه١٤٠٩المدني بمصر، طبعة أولى 

  الدباسي؛ عبد الرحمن 
الم       در اإلس ة وص ي الجاهلي ة ف ي مك شعر ف ك   (ال ة المل وراه، جامع الة دآت رس

  ) .م١٩٨٩ - ه١٤١٠سعود، مطبوعة  على اآللة الكاتبة، 
  الرازي؛ محمد بن عمر 

  .م١٩٣٨ -ه١٣٥٧ير، المطبعة البهية المصرية، التفسير الكب
  الزجاجي؛ عبد الرحمن بن إسحاق 
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شر    ع والن ة للطب سة الحديث ارون، المؤس د ه سالم محم د ال ق، عب ه، تحقي أمالي

   . ه١٣٨٢ –والتوزيع، الطبعة األولى 
  الزمخشري؛ محمود بن عمر 

ائق التْن- ي بمصر،الكشاف عن حق ابي الحلب ة مصطفى الب ل، مطبع ة زي  الطبع
رة  شه. م١٩٦٦ -ه١٣٨٥اآلخي ن     : وبهام شاف م ضمنه الك ا يت صاف فيم االنت

  .العتزال ألحمد بن محمد بن المنيرا
  .بيروت، الطبعة الثانية، من غير تاريخ. المفصل في علم العربية، دار الجيل-

  السكرى؛ الحسن بن الحسين 
ود               راج، ومحم د ف ستار أحم د ال ق، عب د شاآر،     شرح أشعار الهذليين، تحقي  محم

  .مكتبة دار العروبة بالقاهرة، مطبعة المدني بالقاهرة، من غير تاريخ
  وبي؛ حسن السند

سابعة   ة ال روت، الطبع ة بي ة الثقافي يس، المكتب رئ الق وان ام  -ه١٤٠٢شرح دي
  .م١٩٨٢

  سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 
  . القاهرة –الكتاب، المطبعة األميرية ببوالق 

  ي؛ عبد الرحمن السيوط
 ه١٣٧٠مصورة طبعة القاهرة ( االتقان في علوم القرآن، عالم الكتب، بيروت        -
  ).م١٩٥١ -
رم، دار     - الم مك ال س د الع ق، عب ع، تحقي ع الجوام رح جم ي ش ع ف ع الهوام هم

 .م١٩٧٥ - ه١٣٩٤البحوث العلمية، الكويت 
  محمد بن علي الصبان؛ 

  ).األشموني: انظر(حاشيته على األشموني 
  الصولي؛ محمد بن يحيى 

ون   ة والفن ان وزارة الثقاف يد نعم ق، خلف رش ام، تحقي ي تم ديوان أب  –شرحه ل
  . بيروت، من غير تاريخ –العراق، دار الطليعة للطباعة والنشر 

  الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير 
ارف بمصر             راهيم، دار المع تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبي الفضل إب

  .م١٩٧٠
 عبد الحميد؛ محمد محيي الدين 



٢٦٠ ء النافي قبل القسم وحذفه بعدهمجي
اري      (االنتصاف من اإلنصاف    - دار )  بهامش اإلنصاف في مسائل الخالف لألنب

  ).من غير تعيين للمكان والتاريخ(الفكر 
 ).ابن عقيل: انظر(منحة الجليل -

 ابن عبد ربه؛ أحمد بن محمد 
ة            رو    –العقد الفريد، تحقيق، مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمي ة      بي ت، الطبع

 .م١٩٨٣ ه١٤٠٤األولى 
 ابن عقيل؛ عبد اهللا 

شرة       ة ع ة الرابع ة، الطبع ر للمطبع ر ذآ ن غي ك، م ن مال ة اب ى ألفي رحه عل ش
 ).منحة الجليل، لمحمد محيي الدين عبد الحميد: وبهامشة(م ١٩٦٤ -ه١٣٨٤

 العكبري؛ عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا 
رآن،  دار           إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلع         ع الق راءات في جمي راب والق

  .م١٩٧٩ -ه١٣٩٩ بيروت، الطبعة األولى –الكتب العلمية 
  أبو علي الفارسي؛ الحسن بن أحمد 

اهرة ،               - المسائل البصريات ، تحقيق ، محمد الشاطر أحمد ، مطبعة المدني ، الق
  .م١٩٨٥ -ه١٤٠٥الطبعة األولى 

اهرة ،          المسائل العسكرية ، تحقيق ، محمد الشاط      - دني ، الق ة الم د ، مطبع ر أحم
 .م١٩٨٢ -ه١٤٠٣الطبعة األولى 

  العيني؛ محمد بن أحمد 
  ) األشموني: انظر(شرح الشواهد 

  أبو الفرج األصفهاني؛ علي بن الحسين 
  .األغاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، من غير معلومات أخرى

  الفراء؛ يحيى بن زياد 
ق رآن، تحقي اني الق ة مع أليف والترجم دار المصرية للت ار، ال ى النج د عل ، محم

اريخ     ر ت ن غي رب، م جل الع ابع س اني ( مط زء الث اح  )الج د الفت ق عب ، وتحقي
اب            الجزء  (م،  ١٩٧٢شلبي، وعلى النجدي ناصف ، الهيئة المصرية العامة للكت

  ).الثالث
  ابن آثير؛ أبو الفداء إسماعيل 

  .م١٩٩٠ - ه١٤١٠يروت، الطبعة الثانية  ب–تفسير القرآن العظيم، دار الجيل 
  المالقي؛ أحمد بن عبد النور 



٢٦١ أبحاث مهداة إلى األستاذ الدآتور حسن الشاذلي فرهود:الشاذليات
م        راط، دار القل د  خ ق، أحم اني، تحقي روف المع رح ح ي ش اني ف رصف المب

  .م١٩٨٥ -ه١٤٠٥بدمشق الطبعة الثانية 
  ابن مالك االبن؛ محمد بن محمد بن مالك 

روت  –شرحه على ألفيه أبيه، منشورات ناصر خسرو        ة  مصورة من م    (  بي طبع
  ).ه١٣١٢طهران 

  المبّرد؛ محمد بن يزيد 
ر   - ة واألدب، الناش ي اللغ ل ف ارف  : الكام ة المع روت –مكتب ر  ( – بي ن غي م

  ).تاريخ
روت        - ب، بي الم الكت ر   (المقتضب، تحقيق، محمد عبد الخالق عضيمة، ع من غي

  ).تاريخ
  المرادي؛ الحسن بن قاسم 

دين قباوة، ومحمد نديم فاضل،     الجني الداني في حروف المعاني، تحقيق، فخر ال       
  .م١٩٨٣ -ه١٤٠٣ طبعة ثانية – بيروت –منشورات دار اآلفاق الجديدة 

  المرتضى؛ علي بن الحسين
ق ) غرر الفوائد، ودرر القالئد   (أماليه   ة          : تحقي راهيم، مطبع ي الفضل إب د أب محم

  . م١٩٥٤ -ه١٣٧٣عيسى البابي الحلبي بمصر، الطبعة األولى 
  محمد المّقري؛ أحمد بن 

ن   - دين ب سان ال ا ل ر وزيره ب وذآ دلس الرطي صن األن ن غ ب م ح الطي نف
محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة : الخطيب، تحقيق

  .م١٩٤٩ -ه١٣٦٧األولى 
  ابن المنير ، أحمد بن محمد ) ٤٤

زال  - ن االعت شاف م ضمنه الك ا ت صاف فيم شري ، ( االنت ر ، الزمخ انظ
  ).الكشاف
  نصار؛ حسين 

ة             معجم آيات القرآن الكريم، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثاني
  .م١٩٦٥ -ه١٣٨٥

  الهروي؛ علي بن محمد 
ة        : األزهية في حروف المعاني، تحقيق     ة العربي عبد المعين الملوحي، مجمع اللغ

  . م١٩٧١ -ه١٣٩١بدمشق 



٢٦٢ ء النافي قبل القسم وحذفه بعدهمجي
  اهللا ابن هشام؛ عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن عبد 

ق    ب، تحقي ب األعاري ن آت ب ع ي اللبي د،    : مغن د الحمي دين عب ي ال د محي محم
  ) ت.د(مطبعة المدني، القاهرة 

  ابن يعيش؛ يعيش بن على 
  ).من غير تاريخ(شرح المفصل، المطبعة المنيرية بمصر 
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